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Vážení přátelé, 
                                   

     dostává se Vám do rukou Adresář služeb poskytovaných osobám se sluchovým postižením 
v Jihomoravském kraji (dále jen Adresář). Jeho koncepce vychází z Adresáře služeb nejen pro 
neslyšící, který vydala Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. v Praze v roce 2009. 
 
     Najdete zde aktuální informace a kontakty rozdělené na kapitoly: Časopisy, Internetové 
služby, Vzdělávání, Zaměstnávání, Zdravotnictví, Kompenzační a technické pomůcky, 
Organizace, Kultura Neslyšících a volný čas, Telefonické a krizové linky v Jihomoravském 
kraji. V několika případech jsou zde uvedeny informace a kontakty o službách, které jsou 
poskytovány osobám se sluchovým postižením v rámci celé České republiky.  
 
     Chtěla bych poděkovat kontaktním osobám jednotlivých organizací za poskytnutí 
informací, které mi pomohly k vytvoření Adresáře a také všem, z jejichž prací jsem mohla 
čerpat. Ráda bych poděkovala panu Michalovi Loučkovi za pomoc při grafické úpravě 
Adresáře. 
 
     Cílem Adresáře je přinést informace o službách a pomoci se orientovat v této nabídce 
služeb osobám se sluchovým postižením, rodičům dětí se sluchovým postižením, odborníkům    
i široké veřejnosti. Já sama jsem sluchově postižená a o některých službách jsem se dozvěděla 
až při této práci. Žiji v Jihomoravském kraji, proto se zaměřuji na tento region. Pokud 
vytvořený Adresář pomůže komukoliv získat potřebné informace, bude tím záměr mé práce 
dostatečně naplněn. 

 
 
 
 
 

                                                                                             
 
 
 
 
                                                                                                      
                                                                                           Jaroslava Struhařová 

 
 
 
 
 
 
 

Adresář vznikl jako součást diplomové práce s názvem: 
Služby poskytované osobám se sluchovým postižením 
v Jihomoravském kraji navazujícího magisterského 
studijního programu Učitelství pro střední školy, Speciální 
pedagogika a výtvarná výchova, na Pedagogické fakultě 
Masarykovy univerzity v Brně. 
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Doteky 
Časopis o.s. LORM 

 
Adresa: LORM, Zborovská 62, 150 00, Praha 5 
Telefon: 257 314 012 
Telefon/Fax: 257 325 478 
E-mail:  info@lorm.cz 
Web: www.lorm.cz/cs/lorm/aktuality.php 
Šéfredaktor: Zdeněk Sedláček 
Vydavatel: LORM – Společnost pro hluchoslepé 
 
Poskytované služby 

• Časopis je určen osobám s duálním postižením zraku a sluchu, objednat si jej mohou   
i zájemci o problematiku hluchoslepých. 

• Bulletin Doteky vydává o. s. LORM od roku 1994, a to čtyřikrát ročně ve zvětšeném 
černotisku, v Braillově písmu, jako zvuková nahrávka v MP3 formátu na CD-ROMu 
nebo elektronicky v podobě PDF. 

• Přináší informace o činnosti o. s. LORM, zprávy z akcí v ČR i ze zahraničí, novinky  
v sociálně-právní oblasti. Součástí jsou rubriky: Verše, Zprávy z Lormu, Rozhovor, 
Právní poradna, Poradna psychologie, Zdraví, Informace, Osobnosti ze světa 
hluchoslepých, Ze světa, Společenská kronika, Dopisy, Záliby (hobby), Vzkazy 
moudrých, Recepty. Osoby s duálním postižením se zde mohou samy vyjadřovat. 

• Populárně naučnou formou se snaží informovat veřejnost o problémech hluchoslepoty 
a osob s hluchoslepotou, propojuje hluchoslepé po celé ČR. 

 
Předplatné 

• Osoby s hluchoslepotou a se zrakovým postižením odebírají bulletin Doteky zdarma 
v rámci informačního servisu, který je součástí jejich sociální rehabilitace. 

• V elektronické podobě je bulletin Doteky bezplatně zasílán na odbory sociální            
a zdravotní péče. 

• Doteky v elektronické verzi jsou zasílány všem zájemcům zdarma, rovněž jsou 
zdarma přístupné veřejnosti na webových stránkách o. s. LORM ve formátu PDF. 
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Gong 
Časopis sluchově postižených 

 
Adresa: Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky 
Telefon: 235 521 412 
Fax: 235 521 411 
E-mail:  redakce.gong@volny.cz 
Web: www.gong.cz 
Šéfredaktor: ing. Lucie Křesťanová 
Redakce: Blanka Lavičková, Veronika Chladová 
Dopisovatelé:  Ing. Zdeněk Kašpar, MUDr. Vladimír Hübsch, Mgr. Věra Strnadová,      
                         Zdeněk Straka, Mgr. Kristina Kratochvílová, Jitka Vrchotová 
Sekretářka: Veronika Chladová 
Vydavatel: ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel 

 
Čtvrtletník sluchově postižených Gong přináší svým čtenářům mnoho zajímavých informací 
již od roku 1972. Čtenáři jsou lidé s různými typy a stupni sluchového postižení (lidé 
ohluchlí, nedoslýchaví, neslyšící, s kochleárním implantátem, tinnitáři) i lidé slyšící (rodiče, 
učitelé, přátelé, spolupracovníci sluchově postižených, tlumočníci, lékaři a další zájemci        
o tuto problematiku). 
 
Poskytované služby 

• Zabývá se specifickými problémy sluchového postižení. 
• Informuje o společenských, kulturních a sportovních akcích organizací sluchově 

postižených. 
• Informuje o speciálních školách pro sluchově postižené děti. 
• Poskytuje řadu cenných kontaktů a rad rodičům sluchově postižených dětí. 
• Sleduje nabídku výukových kurzů znakového jazyka. 
• Přináší rozhovory se zajímavými sluchově postiženými lidmi. 
• Sleduje vývoj sluchadel a jiných kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené. 
• Informuje o životním stylu a problémech sluchově postižených v zahraničí. 
• Oslovuje a spojuje občany různých sluchových vad - neslyšící, nedoslýchavé, ohluchlé 

i šelestáře. 
 
Předplatné 

• Roční zvýhodněné předplatné Gongu stojí 288,- Kč, pololetní 144,- Kč. 
K předplatnému dostanou noví předplatitelé dárek zdarma (knihu). Gong je možné 
začít odebírat v libovolném měsíci roku. 

• Časopis lze předplatit faxem do redakce Gongu, poštou na výše uvedenou adresu, 
SMS zprávou na telefonní číslo 776 263 810 nebo vyplněním formuláře na 
http://www.gong.cz/predplatne.php. 

• Gong lze rovněž zakoupit ve volném prodeji na stáncích (seznam uveřejněn na 
http://www.gong.cz/prodejna.php), cena časopisu Gong je ve volném prodeji 73 Kč. 
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INFO-Zpravodaj 
Měsíčník FRPSP 

 
Adresa: Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky  
Telefon: 235 517 313  
Fax: 235 517 691 
E-mail:  infozpravodaj@seznam.cz 
Web: www.frpsp.cz/info-zpravodaj-mesicnik 
Redaktorka: Mgr. Jitka Motejzíková 
Vydavatel: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. 
 
Poskytované služby 

• Vychází jednou za měsíc (v elektronické podobě je rozesílán členům FRPSP zdarma). 
• Měsíční zpravodaj informuje o činnosti organizace, jednotlivých akcích, které FRPSP 

pořádá, upozorňuje na zajímavé akce jiných organizací (společenské události, kulturní                                                                         
akce, akce pro děti, sportovní akce, odborné semináře, kurzy znakového jazyka a jiné). 

• Informuje o vyhláškách týkajících se sluchového postižení, o proběhlých akcích apod. 
 

Předplatné: 
• pro členy FRPSP zdarma; 
• pro nečleny platí předplatné pouze pro Info-Zpravodaj Magazín - 200 Kč za rok. 
 

 
 

INFO-Zpravodaj 
Magazín informačního centra o hluchotě FRPSP 

 
Adresa: Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky  
Telefon: 235 517 313  
Fax: 235 517 691 
E-mail:  ic@frpsp.cz 
Web: www.frpsp.cz/info-zpravodaj-magazin 
Redaktorka: Mgr. Jitka Motejzíková 
Vydavatel: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o.s. 

 
Poskytované služby 

• Vychází čtyřikrát za rok. Časopis informuje o nejnovějších poznatcích z domova a ze 
zahraničí, prioritní jsou informace spojené se vzděláním a výchovou dětí se 
sluchovým postižením, zprostředkovává také poznatky z dalších oblastí (struktura 
znakového jazyka, psychologie neslyšících, život lidí se sluchovým postižením, 
medicína, technická kompenzace sluchové vady…). 

• Nabízí rozhovory s rodiči sluchově postižených dětí aj. Přináší zprávy o zajímavých         
akcích, které pořádaly spřátelené organizace, informuje o nových knihách týkajících 
se různých oblastí sluchového postižení, které vyšly doma i v zahraničí, nabízí ukázky          
z domácích i zahraničních odborných časopisů aj. 

 
Předplatné: 

• pro členy FRPSP zdarma, pro nečleny platí předplatné 200 Kč za rok. 
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Mosty 
Časopis pro integraci 

 
Adresa: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 
Telefon: 266 753 421 
Fax: 266 753 420 
E-mail:  nrzp@nrzp.cz 
Web: www.nrzp.cz/novy-casopis.html 
Redaktor: Jan Kholl, E-mail: kholl@seznam.cz 
Redakční rada: Václav Krása, Patrik Nacher, Jan Hutař, Jana Hrdá, Michal Dvořák 
Vydavatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

 
Poskytované služby 

• Rada zdravotně postižených ČR vydává 5 x ročně speciální noviny o legislativě pro 
zdravotně postižené. 

• Noviny podávají informace o aktuálním vývoji v oblasti legislativy a politiky ve 
vztahu k osobám se zdravotním postižením. 

• Časopis je distribuován i formou přílohy časopisů PARKINSON (vydává Společnost 
Parkinson), MŮŽEŠ (vydává Sdružení přátel Konta Bariéry) a ROSKA (vydává Unie 
Roska). 

• K dispozici zdarma na webových stránkách NRZP http://www.nrzp.cz/novy-
casopis.html, kde jsou jednotlivá vydaná čísla ke stažení ve formátu DOC. 

• Osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci a organizace osob se 
zdravotním postižením mohou dostávat zdarma tištěný časopis MOSTY přímo do 
schránky. Možnost objednání na adrese NRZP ČR, Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 
nebo na e-mail m.dvorak@nrzp.cz. Časopis vychází pětkrát za rok. 

 
 
 

Můžeš 
Časopis o překonávání bariér 

 
Adresa: Melantrichova 5, 110 00  Praha 1 
Telefon: 224 242 973 
Mobil:  722 966 510 
E-mail:  info@muzes.cz 
Web: www.muzes.cz 
Redakce: Jindřich Štěpánek 
 
Vydavatel: Vydává Sdružení přátel Konta Bariéry s Nadací Charty 77 

 
Poskytované služby 

• Nadace Charty – Konto Bariéry, kromě toho, že získává peníze pro humanitární účely 
a pro pomoc v kritických situacích sociálních i zdravotních, vydává i časopis pro 
zdravotně postižené nazvané Můžeš. Vychází již více než 15 let. Přináší svým 
odběratelům rady, podporu, rozhovory, příběhy, informace o vzdělání, kultuře, sportu, 
pomoc konkrétními radami v oblasti zdravotní, právní, ekonomické, sociální atp. 

• Vychází každý měsíc, při ročním předplatném 240 Kč je cena výtisku 20 Kč. 
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INTERNETOVÉ SLUŽBY 13 
 
 
• Informace ze světa neslyšících 

* asociacepsp.wz.cz  
* info-zpravodaj.sweb.cz  
* Kochlear.cz  
* koutek.ruce.cz  
* neslysici.cz  
* neslysicibeznadeje.org  
* RUCE.CZ  
* TICHO.CZ 
* Weblik.cz  

 
• Informace nejen pro osoby se zdravotním postižením 

* alternativnikomunikace.cz 
* amod.aznet.cz  
* BraillNet.cz  
* BREZEN.CZ  
* DOBROMYSL.CZ 
* eSeznam.cz  
* Helpnet.cz  
* Helples.cz  
* icm.cz 
* INFOPOSEL.cz  
* InternetPoradna.cz  
* IS.braillnet.cz  
* Postizenedeti.cz  
* Prvnikrok.cz  
* Znakovanismiminky.cz 
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Informace ze světa neslyšících 
 

asociacepsp.wz.cz 
Asociace pedagogů sluchově postižených 

 
E-mail:  jvalouskova@seznam.cz  
Web: www.asociacepsp.wz.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Valoušková, předseda 
 
Poskytované služby 

• Společnost byla založena společnou vůlí ředitelů škol pro sluchově postiženou mládež 
při jejich setkání dne 25. 3. 1997 ve Valašském Meziříčí. 

• Asociace je samostatné, nezávislé a dobrovolné sdružení učitelů, vychovatelů, 
ředitelů, jejich zástupců a pracovníku SPC, zabývajících se výchovou a vzděláváním 
sluchově postižených dětí a mládeže. Společnost nemá právní spojení s jinými 
státními, politickými, ani dobrovolnými organizacemi. 

 
 

info-zpravodaj.sweb.cz  
Malý internetový Info-Zpravodaj 

STRÁNKY NEJEN PRO OBČANY S POSTIŽENÍM 
 

E-mail:  webmaster_postizeni@iol.cz  
Web: http://info-zpravodaj.sweb.cz/ 
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Valoušková, předseda 
 
Poskytované služby 

• Stránky obsahující informace (nejen) z oblasti problematiky sluchového postižení. 
• Najdete zde informace o právě probíhajících akcích a seminářích, odkazy na zajímavé 

internetové stránky, informace z oblasti legislativy, poradenské služby a další. 
 

Kochlear.cz 

Webík s vypnutým zvukem 
 

E-mail:  kochlear@seznam.cz 
Web: www.kochlear.cz 
Kontaktní osoba: Ladislav Kratochvíl 
 
Poskytované služby 

• Web provozovaný soukromou osobou na vlastní náklady – Ladislav Kratochvíl po 
svém ohluchnutí začal provozovat tyto stránky v říjnu 2003. 

• Informace o kochleárních implantacích, mýty o kochleárních implantátech, 
kompenzační pomůcky, rozhovory se známými lidmi z oblasti problematiky sluchově 
postižených, odkazy, fórum (týkající se skrytých titulků, kochleárního implantátu, 
sluchadel, komunikace, počítačů, setkání, inzerce), kochlechat-elektronická klubovna, 
diskuze ohledně implantací dětí, dokumenty ke stažení. 
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Rubriky 
• Sluch, Implantát, Sluchadla, Komunikace, Sociální, Titulky, Různé. 
 
 

 

koutek.ruce.cz  
Literární koutek neslyšících 

 
E-mail:  koutek@ruce.cz  
Web: http://koutek.ruce.cz 
Kontaktní osoba: Lucie Půlpánová 
Provozovatel: Centrum mezikulturní výměny a dialogu, o. s. 
 
Poskytované služby 

• Přináší tvůrčí povzbuzení pro neslyšící v literární oblasti, aby se nebáli nejen pera       
a papíru, ale i počítačové klávesnice a webové stránky. 

• Rovněž je přístupný všem, které zajímá kultura Neslyšících. 
• Jsou zde básničky, povídky, úvahy, pohádky, perličky a vtipy, cestopisy, časopisy. 
 

 
 

neslysici.cz 

Portál na českém internetu o neslyšících, nedoslýchavých a jejich 
přátelích nejen pro neslyšící, nedoslýchavé a jejich přátele 

 
 

Adresa: Vratislavova 12/28, 128 00 Praha 2  
SMS: 739 324 768 
E-mail:  informace@neslysici.cz  
Web: www.neslysici.cz 
Kontaktní osoba: František Tichý, předseda 
Provozovatel: Občanské sdružení Neslyšící CZ, o. s. 
 
Rubriky 

• Akce, Fotoalbum, Chat, Diskuze, Seznamka, Bazar, Logo, T-mobile, Nesyšící CZ, 
Lidé. 
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neslysicibeznadeje.org 
Neslyšící s nadějí, o.s. 

 
Adresa: Veronské náměstí 378, 109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy  
Fax: 271 962 179 
SMS: 776 106 780  
E-mail:  neslysicibeznadeje@gmail.com   
Web: www.neslysicibeznadeje.org  
Koordinátor: Roman Lupoměský 
 
Poskytované služby 

• Neslyšící s nadějí, o. s., (původní název Neslyšící bez naděje, o. s.) byla založena       
v roce 2007 a je jednou z humanitárních organizací v ČR. Hlavním cílem je 
organizovat rozvojové spolupráce zejména sluchově postižených v rozvojových           
i rozvinutých zemích, lobbing a projekty, které se zaměřují na problematiku 
neslyšících v oblasti školství, sociální a zdravotnictví, výměna informací mezi 
asociacemi neslyšících, šíření informací o rozvojové spolupráci a pořádání seminářů 
a konferencí. Světová federace neslyšících (WFD) uvedla, že má 131 členských států, 
z toho asi 70 % ze zemí, kde by bez pomoci jinak mohlo dojít k ohrožení zdravotně 
postižených, jejich izolování, diskriminaci a nemožnosti se vzdělávat. V rámci 
rozvojové spolupráce pořádá např. veřejnou sbírku pro sluchadla a audiologické 
vybavení pro školu neslyšících dětí v Srbsku. 

 
• Cílem je odstranit bariéry v možnosti vzdělávání a zamezit diskriminaci, podpora 

prosazování lidských a jazykových práv neslyšících, podpora vzdělávání, uznání 
znakového jazyka, bilaterální spolupráce, transformační spolupráce: prosazovat lidská 
práva týkající se neslyšících, výměna informací v oblasti zdravotnictví a sociální, 
pořádání workshopů, přednášek, podpora tlumočnické služby pro neslyšící, stáže v 
rozvojových zemích, vzdělávání a osvěta.  

 
 
 

 

RUCE.CZ 

Informační portál o světě Neslyšících 
 

E-mail:  info@ruce.cz  
Web: www.ruce.cz 
Kontaktní osoba: Bc. Jan Fikejs, E-mail:  Honza.Fikejs@ruce.cz 
                               Tomáš Klapka, MSN: Tomas.Klapka seznam.cz,  ICQ:  91973428 
Provozovatel: Centrum mezikulturní výměny a dialogu, o. s. 
 
Poskytované služby 

• Internetový portál informující o komunitě neslyšících, znakovém jazyce a jejich 
kultuře s cílem zlepšit informovanost většinové (slyšící) společnosti o n/Neslyšících   

a pro tyto účely shromáždit maximum materiálů na jednom místě. 
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Rubriky 
• Aktuality - informace o kulturně - společenských akcích nejen pro neslyšící. 
• Neslyšící - základní informace, Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina, 

organizace, kompenzační pomůcky, bilingvismus, komunikace neslyšících, recenze 
knih, vzdělávání. 

• Znakový jazyk - seznam organizací pořádající kurzy znakového jazyka, slovník, 
odborné a obecné články, poezie a humor. 

• Kultura - kultura a umění neslyšících, přehled divadelních představení. 
• Tlumočení - přehled organizací poskytující tlumočnické služby pro neslyšící v ČR, 

umělecké tlumočení, informace pro tlumočníky. 
• SignWriting - znakopis - naučte se číst a psát znakový jazyk. Přehled workshopu,    

on-line slovník SignWriting (SignPuddle), články, materiály o SignWriting, on-line 
lekce. 

 
 

TICHO.CZ 
Zpravodajsky orientovaný webserver 

 
E-mail:  lucka@netpro.cz  
Web: www.ticho.cz 
Kontaktní osoba: Lucie Jelínková 
 
Poskytované služby 

• Portál informuje o plánovaných akcích jednotlivých organizací neslyšících. 
• Poskytuje odborné články týkající se vzdělávání neslyšících a historického vývoje 

technologií a techniky vyvíjené pro neslyšící. 
• Zapisování článků prostřednictvím formulářů ve webovském prohlížeči je možný 

odkudkoliv, tým autorů se rozrůstá a jeho členem se může stát kdokoli. 
• Služba Transformace tištěných dat – možnost přepsání a zveřejnění bulletinů, 

občasníků i jiných již vytištěných materiálů na tomto internetovém serveru. 
• Snaha přiblížit různé konané akce všem slyšícím i neslyšícím zájemcům v celé ČR, 

obecně zviditelnit celou po léta opomíjenou tématiku života neslyšících a dokázat, že 
komunikace prostřednictvím moderních internetových technologií má své místo právě 
zde víc než kde jinde. 

• Soubor znaků znakového jazyka - krátká videosekvence s patřičným znakem, která je 
opatřena popisem – slovní překlad, z jaké části ČR znak pochází a jméno člověka, 
který znakuje. Ke každému znaku je možné se vyjádřit, okomentovat. 
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Weblik.cz 
 

Adresa: Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s., Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9 
Telefon: 284 080 296 
Fax: 284 080 298 
Mobil:  603 349 104 
E-mail:  weblik@cktzj.cz 
Web: www.weblik.cktzj.com 
Koordinátorka:  Marie Basovníková 
 
Poskytované služby 

• Internetová televize pro děti a mládež je projektem České komory tlumočníků 
znakového jazyka. 

• Internetová stránka je určena neslyšícím dětem, mládeži, rodičům, pedagogům, 
tlumočníkům a všem zájemcům. 

• Jsou zde informace o plánovaných akcích a novinky. 
• V internetové televizi jsou pohádky ve znakovém jazyce, zpravodajství, písně ve 

znakovém jazyce, rozhovory, ankety, studna znakového jazyka. 
• Neslyšící kameraman s moderátorkou natáčí např. rozhovory a ankety se známými 

neslyšícími i slyšícími osobnostmi a také s veřejností. Přináší záznamy z vystoupení, 
soutěží, různých akcí, atd. z celé České republiky.  

• Videa jsou ve znakovém jazyce, některá jsou doprovázena skrytými titulky pro 
nedoslýchavé nebo slyšící osoby. 

• Znakovníček – slovník znakového jazyka, prodej DVD.  
 
 
Informace nejen pro osoby se zdravotním postižením 

 
 

alternativnikomunikace.cz 
 

E-mail:  caak@braillnet.cz 
Web: www.alternativnikomunikace.cz 
 
Poskytované služby 

• Augmentativní a alternativní komunikace (AAK) se pokouší přechodně nebo trvale 
kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka 
a psaní. 

• Stránky zabývající se augmentativní a alternativní komunikací, vzdělávání dětí, 
metody a postupy, pomůcky, počítačové programy, příběhy, konference o AAK, 
speciálně-pedagogické centrum, kurzy AAK, kontakt. 
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amod.aznet.cz 
Internetový portál nejen pro zdravotně a tělesně postižené 

 
Telefon: 722 044 211 
E-mail:  amod@centrum.cz  
Web: www.amod.aznet.cz  
ICQ:  252715892 
Kontaktní osoba: Václav Nocar 
 
Poskytované služby 

• Internetový server nejen pro zdravotně postižené. Odkazy, diskusní fórum, osobní 
stránky, obchodní dům, inzerce, seznamka, reklama, galerie, zdraví, práce, vzdělávání, 
bydlení, informace, volný čas, služby, přeprava, organizace, katalog firem a instituce. 

• Bezplatné přidávání odkazů. Nabídka pracovních příležitostí, výrobků a služeb pro 
zdravotně postižené. 
 

 

BraillNet.cz 
Nejstarší server pro zdravotně postižené 

 
E-mail:  sons@braillnet.cz, info@braillnet.cz 
Web: www.braillnet.cz 
Kontaktní osoba: Josef Stiborský 
Provozovatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR  
 
Poskytované služby: 

• is.braillnet.cz - informační systém pro zdravotně postižené BraillNet; 
• knihovna.braillnet.cz - knihovna digitálních dokumentů (systém určený výhradně 

zrakově postiženým); 
• navigace.sons.cz - navigační centrum pro zrakově postižené; 
• www.bilapastelka.cz/internet/ - internetové připojení BÍLÁ PASTELKA; 
• konference.braillnet.cz - seznam veřejných e-mailových konferencí pro zrakově 

postižené provozovaných na serveru BraillNet; 
• posta.braillnet.cz - webové rozhraní pro přístup do e-mailových schránek na serveru 

BraillNet; 
• mail.braillnet.cz – nové webové rozhraní pro přístup do e-mailových schránek 

na serveru BraillNet (pouze pro uživatele, kteří byli přemigrování do nového 
mailového systému); 

• www.sons.cz/zora/mp3/ - přístup pro předplatitele ZORA - Internetového kompletu   
v MP3. 
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BREZEN.CZ 
Březen měsíc internetu 

 
E-mail:  bmi@brezen.cz 
Web: www.brezen.cz 
Kontaktní osoba: Jaroslav Winter, prezident BMI, E-mail: winter@brezen.cz 
Provozovatel: Občanské sdružení BMI 
 
Poskytované služby 

• BMI sdružení popularizuje možnosti internetu a řeší problémy zdravotně postižených 
občanů. 

• Využití internetu k integraci zdravotně postižených do společnosti. 
• Mapování skutečných potřeb a zájmů různých skupin zdravotně postižených. 
• Vytvoření a provoz portálu Helpnet.cz pro osoby se specifickými potřebami. 
• Organizace konference INSPO – Internet a informační systémy pro osoby se 

specifickými potřebami. 
• Organizace projektu Březen – měsíc internetu. 
• Distribuce CD Výuka znakového jazyka, vytvořeného v rámci mezinárodního projektu 

Tecno Zeinu v programu Leonardo da Vinci. 
 
 

DOBROMYSL.CZ 
 

E-mail:  redakce@dobromysl.cz 
Web: www.dobromysl.cz 
Koordinátora:  Pavla Šturmová 
Provozovatel: Občanské sdružení První krok, o. s. 
 
Poskytované služby 

• Internetový server poskytující komplexní informace o problematice zdravotního 
postižení - konkrétně různých forem mentálního postižení a autismu - a integrace lidí  
s tímto typem postižení do společnosti. 

• Tematicky pokrývá hlavní oblasti života, jako jsou rodina, vztahy, škola, práce, 
bydlení, zájmy, zdraví či právo a zaměřuje se přitom především na možnosti začlenění 
člověka s postižením do běžného života, jeho přirozené fungování v rámci sousedství, 
komunity. 

• Chce dát rodinám lidí se speciálními potřebami, lidem z pomáhajících profesí              
a odborníkům možnost najít aktuální informace z oboru či dostat radu. 

• Je prostorem pro vyjádření názoru, sdílení zkušeností, seznámení, komunikaci. 
• Zviditelňuje konkrétní organizace a služby pro lidi s postižením a zprostředkovává 

kontakt na ně. 
• Projekt chce nenásilně informovat širokou veřejnost o problematice zdravotního 

postižení a přispívat tak ke zlepšení vztahů mezi většinovou společností a členy                        
minorit. I proto server tematicky přesahuje úzkou oborovou specializaci a zaměřuje se 
na zdravý životní styl, mezilidskou komunikaci, rodinu a různé aspekty    
společenského života. 
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eSeznam.cz 

Portál nejen pro zdravotně postižené 
 

Adresa: Staroměstská 534, 739 61 Třinec 
Telefon: 558 988 671 
Mobil:  603 485 401 
E-mail:  redakce@eseznam.cz 
Web: www.eseznam.cz 
Předseda: Jaromír Witos, E-mail: witos@eseznam.cz, Skype: witos1  
Provozovatel: Občanské sdružení eSeznam 

 
Rubriky 

• Blog - je pro všechny uživatele, kteří mají zájem se podělit o své zážitky, informace, či 
      jinou literární tvorbu s ostatními uživateli. Přispívat do Blogu mohou pouze                

registrovaní uživatelé. 
• Rozcestník - je místem, kde naleznete přehledné rozdělení na internetové stránky, 

zabývající se problematikou zdravotně znevýhodněných. 
• Diskusní fórum - slouží ke komunikaci mezi uživateli ze všech koutů Česka, a to 

nejen na informativní úrovni, ale můžete zde diskutovat o čemkoli. 
• Články - jsou rozděleny na několik přehledných kategorií, obsahují informace nejen 

pro zdravotně znevýhodněné. 
 
 
 

Helpnet.cz 
Informační portál pro osoby se specifickými potřebami 

 
Adresa: Česákova 424, 182 00 Praha 8 
E-mail:  info@helpnet.cz, winter@brezen.cz 
Web: www.helpnet.cz 
Kontaktní osoba: Jaroslav Winter, šéfredaktor, prezident BMI 
Provozovatel: Občanské sdružení BMI 
 
Poskytované služby 

• Informační portál pro osoby se specifickými potřebami usnadňuje orientaci 
v problematice zdravotního postižení. 

• Anotace s odkazy na tuzemské internetové zdroje jsou roztříděny podle základních 
skupin postižení – zrakové postižení, sluchové postižení, mentální postižení, tělesné 
postižení, vnitřní nemoci, duševní zdraví. Tyto hlavní cílové skupiny doplňují rodiče 
dětí se zdravotním postižením a senioři. 

• Další rubriky představují průřezové kategorie, jako například sociální služby, 
legislativa, dokumenty, kompenzační pomůcky, zaměstnávání či vzdělávání osob se 
zdravotním postižením, odstraňování bariér, poradenství, kalendář akcí. 

• Helpnet dále upozorňuje na vyhlášená grantová a dotační řízení, informuje                  
o aktuálním dění v komunitě osob se zdravotním postižením. Přináší rovněž 
monitoring médií Anopressu IT, který zachycuje vše podstatné, co se objevilo na téma 
osob se specifickými potřebami v tuzemských médiích. 
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Helples.cz 

Stránky pro zdravotně postižené 
 

Adresa: Závist 189, 156 00 Praha 5 – Zbraslav 
Telefon: 602 134 648  
E-mail:  Haris.v@seznam.cz 
Web: www.helples.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
 
Poskytované služby 

• První pomoc pro lidi, kteří se dostali do situace, kdy potřebují informace a kontakty na 
      přesně cílenou podporu. 
• Komplexní informační webové stránky pro všechny potřebné lidi s nejčastějšími 

zdravotními komplikacemi (tělesně postižení, vozíčkáři, mentálně postižení, 
psychiatrie-duševní poruchy, závislosti, neslyšící, nevidomí, důchodci, nervová 
onemocnění, obezita, diabetes (cukrovka), help linky, anorexie a bulimie, spinální 
svalová atrofie, lupénka, vyhlášky a zákony). 

• Cílem je informovat o možnostech všech popsaných skupin a co nejjednodušším 
způsobem poskytnout kontakty na centra pomoci, orientaci v možnostech využití 
státních sociálních podpor, dostupnost zdravotních pomůcek a ostatních možností, 
které jsou uvedeny v základní nabídce. Jednotlivé informace lze vyhledat podle 
regionu. 
 
 

icm.cz 
 

Adresa: Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 
Telefon: 221 850 860, 221 850 855 
Fax: 221 850 860 
E-mail:  info@nicm.cz 
Web: www.icm.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Kušková 
Provozovatel: Národní institut dětí a mládeže MŠMT 
 
Národní informační centrum pro mládež (NICM) je pracoviště, které poskytuje mladým lidem 
a pracovníkům s mládeží bezplatné informace z těchto oblastí: vzdělávání v ČR a v zahraničí, 
cestování, volný čas, sociálně - patologické jevy, občan a společnost, mládež v EU a další. 
 
Poskytované služby 

• Základní ideou Národního informačního centra pro mládež Národního institutu dětí     
a mládeže je soustředit veškeré potřebné informace, informační produkty, poradenství 
a služby pro děti a mládež na jednom místě. 

• Hlavní myšlenkou je „být majákem v moři informací a pomáhat mládeži hledat           
a především najít její cestu“. 
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Informace jsou rozděleny do následujících kategorií 

• Vzdělávání v ČR a v zahraničí, Práce v ČR a v zahraničí, Cestování v ČR                    
a v zahraničí, Volný čas, Ekologie, Sociálně patologické jevy, Sociální skupiny           
a hnutí, Občan a stát, Mládež a EU, Zdraví (kategorie zdraví obsahuje informace 
týkající se legislativy, osob se specifickými potřebami, publikací, civilizačních 
chorob, pohlavního života atd.). 

 
 

INFOPOSEL.cz 
Informační systém pro zdravotně postižené 

 
E-mail:  info@infoposel.cz 
Web: www.infoposel.cz 
Kontaktní osoba: Robert Zaborowsi 
 
Poskytované služby 

• Internetový portál poskytující informace osobám se zdravotním postižením. 
• Ke shlédnutí: články týkající se problematiky zdravotně postižených, legislativa, 

poradna, seznam kompenzačních pomůcek, adresář služeb, poradna, periodika, 
diskuze. 

 
 

InternetPoradna.cz 
Poradenský, informační a diskusní server nejen pro osoby se 

zdravotním znevýhodněním 
 

Adresa: Ztracená 36, 779 00 Olomouc  
Telefon: 587 406 126 
E-mail:  recepce@iporadna.cz, office@iporadna.cz 
Web: www.internetporadna.cz 
Ředitelka a statutární zástupce: Mgr. Ivana Herzogová 
Provozovatel: o. s. INTERNETPORADNA.CZ 
 
Občanské sdružení InternetPoradna.cz vzniklo za účelem podpory osobám s postižením ke 
kvalitnějšímu životu za pomoci informačních technologií, vzdělávání a podpoře při 
začleňování do společnosti. 
 
Poskytované služby 

• Cílem služby je poskytovat celorepublikově a pod jednotnou adresou 
www.internetporadna.cz bezplatné anonymní poradenství v oblastech: zrakové 
postižení, sluchové postižení, tělesné postižení, mentální postižení, drogy a závislosti, 
občanské poradenství, duchovní poradenství, psychologické poradenství, menšiny      
a cizinci, zaměstnanost. 

• Na dotazy čtenářů odpovídají kvalifikovaní odborníci-redaktoři z celé republiky: 
lékaři, psychologové, speciální pedagogové a právníci. 

• Zprostředkování profesionálního kontaktu tazatele s redaktorem v příslušném regionu, 
místě bydliště tazatele (systém následné péče). 
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• Seznamy pomůcek pro zrakově a sluchově postižené. 
• Články k dané problematice. 
• Diskuse k výše zmiňovaným tématům. 
• Odkazy v jednotlivých oblastech. 
• Linka důvěry formou chatu v psychologickém poradenství. 

 
 

IS.braillnet.cz 
Informační systém pro zdravotně postižené 

 
E-mail:  is@braillnet.cz 
Web: http://is.braillnet.cz/ 
Provozovatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR   
 
Rubriky 

• Humanitární organizace, školy pro zdravotně postižené, dodavatele a výrobci 
pomůcek pro zdravotně postižené, pomůcky pro zdravotně postižené, osvětové články 
o zdravotně postižených, zajímavé akce okolo zdravotně postižených, knihovna 
digitálních dokumentů, zdravotně postižení a výpočetní technika, zajímavé odkazy 
(nejen o zdravotním postižení), zaměstnavatelé zdravotně postižených. 
 

 
 

Postizenedeti.cz 

Pro rodiče a přátele dětí zdravotně postižených nebo postižením 
ohrožených 

 
Adresa: Křídlovická 57, Brno 
Telefon: 722 929 527 
E-mail: zlababa@postizenedeti.cz 
Web: www.postizenedeti.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Makovcová, provozovatelka a šéfredaktorka  
 
Poskytované služby 

• Webové stránky fungují od ledna 2009. 
• Web navštěvují především rodiče dětí s postižením nebo opožděným vývojem, lidé 

pracující s postiženými dětmi profesionálně, ale i rodiče zdravých dětí. 
 
Rubiky 

• Diagnózy, Terapie, Příběhy, Obchody, Diskuze, Testy, Tipy, Info, Inzerce, Žlababa. 
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Prvnikrok.cz 
Internetové informační centrum pro klienty  

se zdravotním omezením 
 

E-mail:  prvnikrok@prvnikrok.cz 
Web: www.prvnikrok.cz 
Provozovatel: Občanské sdružení První krok, o. s. 
 
Poskytované služby 

• Internetové informační centrum První krok zaměřuje své aktivity na vytvoření, 
udržování a další rozvíjení uceleného informačního systému, zaměřeného na 
soustřeďování informací, potřebných pro občany se zdravotním postižením, seniory, 
jejich rodiny a přátele. 

 
Rubriky 

• Databáze, Adresář organizací, Videoukázky, Zpravodaj, Různé, Zábava, Odkazy. 
 
 

Znakovanismiminky.cz 
 

 
E-mail:  znakovanismiminky@seznam.cz 
Web: www.znakovanismiminky.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Terezie Vasilovčík Šustová 
Provozovatel: Občanské sdružení První krok, o. s 
 
Poskytování služby 

• Znakování s miminky je komplexní komunikační systém, jehož hlavním cílem je 
rozvoj řeči dítěte. 

• Komunikační systém znakování s miminky je vytvořen na základě mnohaletých 
zkušeností s efektivní komunikací prostřednictvím gest, znaků, mimiky obličeje          
a pohybů celého těla s dětmi raného věku (s kojenci a batolaty) v České republice. 

• Používání systému má pozitivní vliv i na rozvoj mnoha dalších dětských dovedností 
jako např. dovednosti pohybové nebo rozvoj myšlení a uvědomování si souvislostí. 

• Komunikační systém znakování s miminky má dvě složky, které od sebe nelze oddělit. 
• Základem je spojení mluveného slova s nemluveným (neverbálním) znakem, který 

zastupuje konkrétní předmět, osobu, zvíře, činnost nebo situaci. 
• Znakování s miminky není znakový jazyk neslyšících. Jsou to izolované znaky, které 

vycházejí z přirozených gest malých dětí. Pokud konkrétní mluvené slovo podpoříte 
odpovídajícím znakem, učiníte je pro dítě srozumitelnějším a dítěti tak vložíte do 
rukou prostředek, jak se samo vyjádřit. Rovněž nepatří mezi alternativní (náhradní) či 
augmentativní (podpůrné) metody a techniky komunikace a nemůže být náhradou 
odborných informací a odborné péče. 

 
Rubriky 
• Novinky, Co to je, Co to není, Znaky, Jak na to, Časté otázky, Vaše příběhy, Galerie 

VTI (videotrénink intervencí) + odkaz na seminář, Říkanky, Informace o probíhajících 
seminářích, Znakování s miminky, Diskuze. 
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MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO SLUCHOVĚ 
POSTIŽENÉ V JMK 

 

  
 

Mateřská škola a Základní škola pro sluchově             
postižené v Brně 

 
Adresa: Novoměstská 21, 621 00 Brno 
Telefon: 541 226 090 
Fax: 541 226 219 
E-mail:  skola@zsspbrno.cz 
Web: www.zsspbrno.cz 
Ředitelka: Mgr. Hana Abbodová, Telefon: 774 522 134, E-mail:  abbodova@zsspbrno.cz 
Zástupce ředitelky: Ing. Milena Hlousková, Telefon: 774 522 135 
 
Typy škol 

• Mateřská škola 
• Základní škola 

 
Komunikační metoda 

• V MŠ se pracuje podle vzdělávacího programu CESTA založeného na bilingvismu. 
• Komunikační metody: orální metoda, bilingvální metoda, totální komunikace. 
• Ve výuce se používá český znakový jazyk, znakovaná čeština, písemná a mluvená 

forma češtiny. 
 
Poskytované služby: 

• v ZŠ se žáci učí podle učebních plánů a osnov pro sluchově postižené, ale i běžné ZŠ,    
      v některých případech se vypracuje individuální vzdělávací program; 
• speciálně pedagogické centrum; 
• internát je umístněn stejně jako MŠ, na Šrámkově ulici na Lesné; 
• školní družina; 
• školní jídelna; 
• mimoškolní činnost – dramatický a keramický kroužek; 
• logopedická péče; 
• spolupráce s AUDIO-FON CENTRem, Obilní trh 4, Brno  
      Doc. MUDr. Mojmír Lejska, CSc.; MUDr. Radan Havlík, PhD. 
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Speciálně pedagogické centrum   
 
SPC pro sluchově postižené při MŠ a ZŠ pro sluchově postižené, Brno - Novoměstská 21, 
pracoviště SPC na Šrámkova 1, Brno 
 
Telefon: 548 520 786 
E-mail:  spc@zsspbrno.cz 
Web: www.zsspbrno.cz 
Logopedky: Mgr. Helena Dvořáčková, Telefon: 774 522 136, E-mail: h.dvor@centrum.cz 
                     Mgr. Pavla Kašníková, Telefon: 728 943 812, E-mail: p.kasnikova@email.cz 
                     Mgr.Jarmila Otýpková, Telefon: 548 520 786, E-mail:  jarmila.otepkova@atlas.cz 
  
Poskytované služby: 

• poradna pro sluchově postižené děti, jejich rodiče a učitele běžných škol, kde jsou 
integrované děti; 

• skupinové i individuální psychoterapie pro rodiče; 
• kurzy znakového jazyka pro rodiče; 
• návštěvy v rodinách s malými dětmi se sluchovým postižením; 
• psychologická péče; 
• logopedická péče. 

 
 

 
 

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov,  
Ivančice 

 
Adresa: Široká 42, 664 91 Ivančice 
Telefon: 546 451 931, 546 451 932 
E-mail:  spec.sk.iva@volny.cz 
Web: www.neslysici-ivancice.info 
Ředitelka: Ing. Marta Špalková, Telefon: 546 451 931 
Zástupce ředitele: PaedDr. Miroslava Křupalová, Telefon: 546 451 931 
 
Typy škol 

• Mateřská škola 
• Základní škola 
• Žáci se středně  těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením    
      více vadami a s autismem se mohou vzdělávat v ZŠ speciální 

 
Komunikační metody 

• orální metoda 
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Poskytované služby: 
• nabízí dětem se sluchovým postižením, autismem nebo vadami řeči a jejich rodinám 

především komplexní péči, podporu a vedení od okamžiku zjištění sluchové vady až 
po dosažení základního vzdělání; 

• škola spolupracuje s odbornými lékaři – foniatry, v současnosti využívá služby Audio 
Fon centra v Brně; 

• školní vzdělávací program – Hravá škola, Hravější škola, Nejhravější škola, Hravé 
odpoledne, Hravý domov; 

• individuální logopedická péče. 
 
 
Speciální pedagogické centrum  
 
Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole, Základní škole a Dětském domovu 
Ivančice, Široká 42 
 
Telefon: 546 451 931 
Web: www.neslysici-ivancice.info 
Kontaktní osoby: vedoucí SPC: PhDr. Božena Jeřábková, psycholog 
                                                     Mgr. Andrea Krejčířová, speciální pedagog 

                                               Ing. Marta Špalková, speciální pedagog 
                                                                                                                                                                                Mgr. Eva Lacinová, speciální pedagog 
                                               Mgr. Klára Kovářová, speciální pedagog 

                             
Poskytované služby: 

• zabývají se výchovou a vzděláváním dětí se sluchovým postižením; 
• pracují ve složení speciální pedagog – surdoped a psycholog; 
• logopedické a surdopedické vyšetření; 
• zajištění foniatrického vyšetření; 
• psychologickou podporu rodičům; 
• vypracování individuálního plánu; 
• pravidelné návštěvy v rodině zaměřené na dechová, hlasová, sluchová a artikulační 

cvičení; 
• navození rozvoje komunikace „ mateřskou reflexní metodou“; 
• navození podmínek pro tvorbu rodinných deníků; 
• včasná intervence – konzultace v rodině, ambulance, rodičovská skupina, podpora        
      rodičovských kompetencí, zapůjčení pomůcek a literatury; 
• depistáž – jednorázové konzultace a vyšetření dítěte; 
• integrace v MŠ, ZŠ, SŠ – návštěvy ve školách, konzultace s rodiči a pedagogy, 
      vypracování doporučení k integraci a zpráv o dítěti; 
• osvětová činnost – konzultace s lékaři a jinými odborníky, poskytování informací       

o činnosti SPC. 
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Mateřská škola a Základní škola Kyjov 
 
Adresa: Školní 3208, 697 01 Kyjov 
Telefon: 518 612 054 - kancelář, 518 616 219 - sborovna 
Mobil:  603 879 031 
Fax: 518 614 212 
E-mail:  info@mszskyjov.cz 
Web: www.mszskyjov.cz 
Ředitel: PaedDr. Miroslav Hula, Telefon/fax: 518 614 212 
Zástupce ředitele: RNDr. Pavel Křemeček 
 
Typy škol 
Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělání dětem se zdravotním postižením, zejména 
sluchovým postižením. 
Přijímáme děti: 

- se sluchovým postižením 
- s poruchou komunikačních schopnosti (logopedická třída) 
- s poruchou autistického spektra 

 
Základní škola poskytuje základní vzdělání žákům se zdravotním postižením, zejména se 
sluchovým postižením. 
Přijímáme žáky: 

- se sluchovým postižením 
- s poruchou komunikačních schopností (logopedická třída) 
- s poruchou autistického spektra 
- s poruchami učení 

 
Komunikační metody 

• orální metoda 
•    totální komunikace 

 
Poskytované služby: 

• vyučování probíhá podle učebních plánů a učebních osnov běžné základní školy; 
• školní vzdělávací program – Škola pro život; 
• individuální logopedická péče; 
• internát vysokého komfortu; 
• bohatá mimoškolní činnost – sportovní aktivity, zájmové kroužky. 
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Speciální pedagogické centrum  
 
Speciálně pedagogické centrum při Mateřské škole a Základní škole Kyjov, Školní 3208,  
697 01 Kyjov 
 
Telefon: 518 614 917 
E-mail:  info@mszskyjov.cz 
Web: www.mszskyjov.cz 
Logopedi: Mgr. Iva Jungová, speciální pedagog, vedoucí SPC 
                  E-mail: iva.jungova@mszskyjov.cz 
                  Mgr. Blanka Demlová, speciální pedagog 
                  E-mail:  blanka.demelova@mszskyjov.cz 
                  Mgr. Dagmar Škarecká, speciální pedagog, psycholog 
                  E-mail: dagmar.skarecka@mszskyjov.cz 
                  Mgr. Martin Solich, speciální pedagog 
                  E-mail: martin.solich@mszskyjov.cz 
                  Michaela Horňáková, sociální pracovnice 
                  E-mail: michaela.hornakova@mszskyjov.cz 

 
Poskytované služby: 

• zabezpečuje speciální pedagogickou a psychologickou péči dětem a žákům se 
sluchovým postižením; 

• odborná pomoc při integraci postižených do společnosti; 
• péče o sluchově postižené děti od diagnostikování jejich sluchové vady až po dospělost; 
• komplexní speciálně pedagogická, logopedická a psychologická diagnostika; 
• podílí se na vypracování individuálních vzdělávacích plánů; 
• zapůjčení speciálně pedagogických pomůcek, učebnic, odborné literatury; 
• depistáž dětí od nejranějšího věku ve spolupráci s pediatry a odbornými lékaři; 
• odborná konzultace a metodická pomoc učitelům a rodičům dětí v MŠ a ZŠ; 
• výjezdy do rodin, mateřských a základních škol; 
• ambulantní péče; 
• diagnostické pobyty dětí přímo ve škole; 
• odborná rehabilitace po aplikaci kochleárního implantátu. 
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STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ 
V JMK 

 
 

Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště 
v Brně 

 
 
Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno 
Telefon/fax: 541 220 464 
E-mail:  skola@ssbrno.cz,  ss.gellnerova@bm.orgman.cz,  
Web: www.ssbrno.cz 
Ředitel: Mgr. Miloš Pártl, Telefon: 541 220 464, E-mail: partl@ssbrno.cz, mpartl@volny.cz 
Zástupce ředitel: Mgr. Josef Žáček, Telefon: 541 220 083, E-mail:  zacek@ssbrno.cz 
 
Komunikační metoda 

• orální metoda 
• totální komunikace 

 
Nabídka oborů 

• 18-20-M/01 Informatika v ekonomice 
•    66-51-E/01 Prodavačské práce 
• 36-59-E/01 Podlahářské práce 

 
Poskytované služby: 

• poradenství pedagogické, profesní; 
• rozšířená výuka výpočetní techniky; 
• škola spolupracuje s autoškolou CanoCar s.r.o., která pod vedením výborných 

instruktorů pomáhá získat řidičské oprávnění pro žáky se sluchovým postižením; 
• možnost ubytování v moderním domově mládeže, jehož součástí jsou tělocvičny, 

posilovny, studovny vybavené počítači. 
 
Školní a mimoškolní aktivity: 

• lyžařský a sportovně-turistický kurz; 
• sportovní hry; 
• odpolední internetový kroužek; 
• taneční kurzy pořádané taneční školou Starlet;  
• exkurze a výlety apod. 
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VYSOKÉ ŠKOLY V JMK 
 
 

Janáčkova akademie múzických umění 
Divadelní fakulta Ateliér výchovné dramatiky pro Neslyšící se 

zaměřením na pohybové výchovné disciplíny 
 
Adresa: Mozartova 1, 662 15 Brno 
Telefon: 542 591 300 
Fax: 542 591 352 
E-mail:  difa@jamu.cz 
Web: www.jamu.cz 
Vedoucí ateliér: Prof. Mgr. Zoja Mikotová 
Pedagogové: PhDr. Veronika Broulíková 
                       Mgr. et BcA. Radka Kulichová, DiS. 
 
Komunikační metoda 

• Teoretické i praktické předměty jsou přednášeny orálně se simultánním překladem do 
znakového jazyka. Studenti mají k dispozici i písemný záznam teoretických 
přednášek. Tlumočník do znakového jazyka je přítomen i na všech akcích, které škola 
pořádá. 

 
Nabídka oborů 

• 3 (4) roky bakalářský studijní program 
• 2 roky navazující magisterský program 

 
Poskytované služby 

• Během studia je studentům věnována péče především v oblasti rozšíření jejich 
pohybové zdatnosti a znalosti - k tomu přispívají předměty jako základní pohybová 
průprava, akrobacie, moderní a klasický tanec, step, žonglování, práce s náčiním. 

• Důležitou složkou studia je předmět „pohybové divadlo". Zde se studenti zabývají 
pantomimou, snaží se proniknout do tajů divadla, které využívá prvků tzv. totální 
komunikace. Je kladen důraz na pohybovou a výtvarnou kreativitu posluchače           
(výtvarné techniky, práce s maskou a loutkou atd.). 

•  Ke studiu patří i zdokonalování znakového jazyka, studium cizích jazyků a práce na 
počítači, fotografování a práce s videem. 

 
Tlumočení do znakového jazyka: 

• tlumočník do znakového jazyka – Václav Gottwald 
 
Podmínky pro přijetí 

• Zdravotní test – pohybová kreativita – komunikační předpoklady – praktická zkouška 
zaměřená na osobnostní předpoklady uchazeče a jeho dovednosti v dané oblasti – 
předpoklady pro pedagogické působení a vedení souborů Neslyšících – znalost 
znakového jazyka. 
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Masarykova Univerzita 
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresias 

 
Adresa: Šumavská 15, 602 00 Brno 
Telefon: 549 491 105 
Fax: 549 491 120 
E-mail:  teiresias@muni.cz 
Web: www.teiresias.muni.cz 
Vedoucí střediska: PhDr. Petr Peňáz 
Kontaktní osoba pro sluchově postižené studenty: Mgr. Gabriela Vojáčková                                                                                                                                                         
                                                                                      Telefon: 549 491 109,                                   
                                                                                      E-mail:  vojackova@teiresias.muni.cz  
 
Poskytované služby 
Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky je celouniverzitním pracovištěm 
Masarykovy univerzity v Brně. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na 
univerzitě byly přístupné studentům se smyslovým nebo jiným handicapem. Středisko má 
vlastní výukové centrum, jehož kurzy doplňují nebo nahrazují výuku, má vlastní studijní 
oddělení, má vlastní vydavatelství hmatových knih pro nevidomé, elektronickou knihovnu, 
tlumočnické centrum znakového jazyka a dispečink osobní asistence. Studenti se sluchovým 
postižením mohou využít speciální výuku ve Středisku, která probíhá individuálně nebo 
v malých skupinách v českém znakovém jazyce nebo česky formou chatu s vyučujícím. 
Středisko vytvořilo pro studenty se sluchovým postižením intenzivní kurzy českého jazyka    
a anglického jazyka. Ve výuce pořádané Střediskem je zajištěna vizualizace probíraných 
témat, lepší názornost, moderní počítačová technika. 
 
Komunikační metoda                                                        

• tlumočení do znakového jazyka 
• tlumočení do znakované češtiny 
• artikulační tlumočení 
• možnost zapisovatele 

 
Nabídka oborů 

• Masarykova univerzita je rozdělena do 9 fakult: Přírodovědecká fakulta, Právnická 
fakulta, Fakulta sportovních studií, Ekonomicko-správní fakulta, Pedagogická fakulta, 
Lékařská fakulta, Fakulta informatiky, Filozofická fakulta, Fakulta sociálních studií. 

• Každá z fakult nabízí mnoho studijních oborů, které jsou zahrnuty v tzv. studijních 
programech. Bakalářský studijní program je nejčastější forma studia, kterou mohou 
nově příchozí studenti vysoké školy studovat. Po úspěšném absolvování bakalářského 
studia mohou studenti pokračovat v navazujícím magisterském studiu.  

• Standardní délka 3 roky (bakalářské studium), 5 let (magisterské studium), 2 roky                       
(navazující magisterské studium). 

• Studenti mohou studovat až dvojnásobek času potřebného k příslušnému studijnímu 
programu. 

• Seznam bakalářských studijních programů: 
http://www.muni.cz/study/programmes/bachelor_degree. 

• Seznam magisterských studijních programů: 
http://www.muni.cz/study/programmes/master_degree. 

• Seznam předmětů konkrétních studijních oborů: http://www.is.muni.cz/predmety. 
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Tlumočení do znakového jazyka 
• Mgr. Radka Faltínová 
• Bc. Jan Fikejs 
• Mgr. Ivana Kupčíková 
• Bc. Dana Peňázová 
• Mgr. Marta Zatloukalová 
• Bc. Marek Bednařík 
• PhDr.Radka Horáková, Ph.D. 
• Mgr. et MgA. Mariana Koutská 
• Mgr. et BcA. Radka Kulichová, DiS. 
• Bc. Jan Matějka 
• Mgr. Terezie Vasilovčík Šustová 

 
Další poskytované služby: 

• poradenství o možnostech studia pro handicapované na MU; 
• poradenství o průběhu přijímacích řízení a organizaci studia; 
• organizační zajištění zkoušek, registrace zápisu; 
• poradenské a organizační zajištění individuálního studijního plánu a speciální výuky; 
• možnost využití speciální studovny s knihovnou a tiskárnou; 
• kurzy informačních technologií; 
• zapůjčení hardwaru a softwaru pro konkrétní typ odborné práce s handicapem; 
• nácvik prostorové orientace zrakově postižených; 
• dispečink digitalizačních a tiskových služeb; 
• dispečink překladatelských a tlumočnických služeb pro sluchově postižené; 
• dispečink asistentských služeb. 

 
Podmínky pro přijetí 

• Uchazeč na kteroukoli fakultu Masarykovy univerzity (s výjimkou Fakulty sociálních 
studií a Lékařské fakulty) skládá Test studijních předpokladů. 

• Přijímací zkouška ke studiu na Lékařskou fakultu se skládá z oborových testů 
z biologie, chemie a fyziky. 

• U přijímacích zkoušek je přítomen tlumočník (český znakový jazyk, znakovanou 
češtinu, artikulační tlumočení). 

• Zkouška se skládá ve středisku Teiresiás, kde je individuálně prodloužený pracovní 
čas (nejvýše však dvojnásobek standardního času). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

MATEŘSKÉ, ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY                   
PRO SP V ČR 

 
Dětský domov a Mateřská škola speciální 
Beroun, Mládeže 1102, 266 01 
Web: www.hluchoslepota-deti.cz, E-mail: ms.beroun@tiscali.cz 
 
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 
České Budějovice, Riegrova 1, 370 01 
Web: www.sluchpostcb.cz, E-mail: skola@sluchpostcb.cz 
 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola 
Hradec Králové, Štefánikova 549, 500 11 
Web: www.neslhk.com, E-mail: info@neslhk.com 
 
Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené 
Liberec, E. Krásnohorské 921, 460 01 
Web: www.ssplbc.cz, E-mail: info@ssplbc.cz 
 
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené 
Olomouc, tř. Kosmonautů 4, 772 00 
Web: www.sluch-ol.cz, E-mail: info@sluch-ol.cz 
 
Základní škola pro sluchově postižené a Mateřská škola pro sluchově postižené 
Ostrava – Poruba, Spartakovců 1153, 708 00 
Web: www.deaf-ostrava.cz, E-mail: pavel.nemec@deaf-ostrava.cz 
 
Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené - Plzeň 
Mohylová 90, 312 09 
Web: www.sluchpost-plzen.cz, E-mail: reditel@sluchpost-plzen.cz 
 
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené 
Praha 5, Holečkova 4, 150 00 
Web: www.skolaholeckova.cz, E-mail: skoly.sp@post.cz 
 
Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené 
Praha 2, Ječná 27, 120 00 
Web: www.jecna27.cz, E-mail: skola.lane@mbox.dkm.cz 
 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené 
Praha 5 - Radlice, Výmolova 169, 150 00 
Web: www.sksp.org, E-mail: skola@sksp.org 
 
Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené, s.r.o. 
Hábova 1571, Praha 5 – Stodůlky, 155 00 
Web: www.pipan.cz, E-mail: bms@pipan.cz 
 
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 
Vsetínská 454, Valašské Meziříčí, 757 14 
Web: www.val-mez.cz, E-mail: spsk@val-mez.cz 
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VYSOKÉ ŠKOLY V ČR 
 
Kompletní přehled všech vysokých škol v ČR je uveden například zde: 
(http://skoly.vzdelani.cz/?sekce=1&nazev=Vysok%E9+%9Akoly) 
 
Přehled vysokých škol v ČR, které nejčastěji navštěvují studenti se sluchovým postižením:  
 
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Ústav pedagogiky a psychologie pro 
primární vzd ělávání – učitelské obory; Katedra speciální pedagogiky 
Web: www.uhk.cz/cs-cz/Stranky/default.aspxpdf.uhk.cz/augustin,  
E-mail: lucie.misarova@uhk.cz 
 
Technická univerzita v Liberci, Akademická poradna 
Web: www.tul.cz/uchazeci/dokument-3011.html, E-mail: iveta.pospisilova@tul.cz 
 
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky – 
speciálně-pedagogické obory 
Web: www.ksp.upol.cz, E-mail: centrum.pomoci@email.cz 
 
Ostravská univerzita v Ostravě, Pyramida – centrum podpory studentům se speciálními 
potřebami 
Web: pyramida.osu.cz, E-mail: referent.pyramida@osu.cz 
 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Centrum pro handicapované 
studenty  
Web: www.slunecnice.vsb.cz, E-mail: slunecnice@vsb.cz 
 
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky                
a informatiky 
Web: www.fei.vsb.cz, E-mail: jana.bogdova@vsb.cz 
 
Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku, obor Animovaná tvorba 
Web: www.filmovka.cz, E-mail: famo@filmovka.cz 
 
Západočeská Univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická (FPE ZČU v Plzni) 
Web: www.handicap.zcu.cz, E-mail: kocurova@kpg.zcu.cz 
 
České vysoké učení technické v Praze – bakalářské a magisterské obory 
Web: www.cvut.cz, E-mail: cips@victoria.cvut.cz 
 
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta , Ústav českého jazyka a teorie komunikace – 
obory Čeština v komunikaci neslyšících 
Web: ucjtk.ff.cuni.cz/cnes, E-mail: ilona.gillernova@ff.cuni.cz, ceskyjazyk@ff.cuni.cz 
 
Mediatéka Jazykového centra Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,             
Self – Access Language Learning Centre 
Web: jc.ff.cuni.cz/mmp/deaf/deaf.htm, E-mail: daniela.janakova@ff.cuni.cz, 
mediateka@ff.cuni.cz  
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Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky – Poradna pro 
studenty se speciálními potřebami 
Web: userweb.pedf.cuni.cz/ksppg/poradna, E-mail: katerina.hadkova@pedf.cuni.cz 
 
Vysoká škola ekonomická v Praze,  Středisko handicapovaných studentů (SHS) 
Web: shs.vse.cz, E-mail: ctiborm@vse.cz, eliasv@vse.cz 
 
Vysoká škola Jana Amose Komenského – pedagogické, speciálně-pedagogické obory, 
sociální a masová komunikace aj. 
Web: www.ujak.cz, E-mail: cinger.frantisek@ujak.cz 
 

 

DALŠÍ MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ OSOB SE 
SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM v JMK 

 
 

Eliska.cz 
E-learning pro sluchově postižené žáky 

 
Adresa: Bendlova 26, 613 00 Brno 
Telefon/Fax: 548 524 289 
E-mail:  labyrint-brno@volny.cz 
Web: www.eliska.cz 
Koordinátora projektu:  Helena Buriánová, předsedkyně, Labyrint Brno, o.s. 
Kontaktní osoba: Helena Buriánová 
 
Druh služby 

• Portál distančního vzdělávání pro sluchově postižené žáky základní školy v rámci celé 
České republiky. 

• Projekt je realizován občanským sdružením Labyrint Brno s podporou Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 

 
Poskytované služby 

• Portál obsahuje kurzy připravené s ohledem na potřeby sluchově postižených žáků. 
• Využití výkladů v českém znakovém jazyce, webkamery pro přímou komunikaci        

se žáky ve znakovém jazyce, přístupnost textů v českém jazyce z hlediska slovní 
zásoby i větné stavby, zařazení výkladového slovníku obtížných slov, uplatnění témat 
ze světa neslyšících. 

• Práce v systému má pozitivní vliv na jazykovou a počítačovou gramotnost žáků          
a jejich všeobecný rozhled. Portál je vynikajícím prostředkem motivace k písemnému 
vyjadřování v češtině. 

 
Příklady kurzů: Aktuality (informace a cvičení k aktuálnímu dění ve společnosti doma         
i v zahraničí), Příběhy aneb Poznej sám sebe (cvičení na téma sebepoznání), Jedna věta 
denně (cvičení z českého jazyka), Velký kvíz (kvízové otázky z různých oborů), Svět 
neslyšících, Volba povolání, Státy EU, Zdravá planeta (ochrana životního prostředí), 
Pozor, nebezpečí! (drogová závislost, vandalismus atd.). 
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Integrační modul sekundárního vzdělávání            
smyslově postižených 

Teiresias, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky 
 
 
Adresa: Teiresias, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Šumavská 15,   
               602 00 Brno 
Telefon: 549 491 105 
Fax: 549 491 120 
E-mail:  teiresias@muni.cz,  
Web: www.teiresias.muni.cz, www.teiresias.muni.cz/imosesp/index.html 
Ředitel: PhDr. Petr Peňáz, Telefon: 732 873 082, E-mail:  penaz@teiresias.muni.cz 

 
Poskytované služby 

• Středisko Teiresiás, které zajišťuje pomoc studentům se specifickými nároky na 
Masarykově univerzitě, připravilo projekt určený žákům středních škol s těžkým 
postižením zraku nebo sluchu. 

• Cílem projektu je nabídnout e-learningové kurzy v hlavních vyučovacích předmětech: 
český jazyk, anglický jazyk, matematika, výpočetní technika. 

• Účelem kurzů je zopakovat, procvičit a prohloubit znalosti, obstát v konkurenci se 
svými kolegy bez postižení, uspět v přijímacím řízení na vysoké školy a především 
během budoucího vysokoškolského studia. 

• Projekt vytvořil modul informaticko-technologických služeb pro studenty středních 
škol se smyslovým handicapem nepostihujícím intelektuální a mentální kapacitu. 
Zlepšuje tak připravenost těchto studentů k integraci do terciárního vzdělávání. 

 
 
 

UNIVERSAL LEARNING DESIGN                   
- INOVACE INTERPRETAČNÍCH                   

A KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB 

Teiresias, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky 
 
 
Adresa: Teiresias, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Šumavská 15,    
               602 00 Brno 
Telefon: 549 491 119 
Fax: 549 491 120 
E-mail:  teiresias@muni.cz,  
Web: www.teiresias.muni.cz, www2.teiresias.muni.cz/comin/cz 
Ředitel: PhDr. Petr Peňáz, Telefon: 732 873 082, E-mail:  penaz@teiresias.muni.cz 
 
Poskytované služby 

• Cílem projektu je uplatnit ve výukových materiálech akreditovaných oborů na 
Masarykově univerzitě a spolupracujících školách standardy označované universal 
learning design v oblasti dotýkající se zájmů osob se sluchovým postižením. 
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• Vytvoření centra českého znakového jazyka a tlumočnictví na MU včetně kurzů pro 
akademickou veřejnost. 

• Vytvoření slovníku českého znakového jazyka online a knihovny videometriálů pro 
vysokoškolské mluvčí českého znakového jazyka. 

• Vytvoření centra dostupných asistivních technologií pro studenty a odborné 
pracovníky se sluchovým postižením a omezenou komunikační schopností. 

• Rozvoj dispečinku tlumočnictví českého znakového jazyka a souvisejících servisních 
služeb in situ i online. 

• Vytvoření diagnostického centra specifických poruch učení pro vysokoškolské 
studenty včetně psychologického, logopedického a technologického servisu. 

• Poradenství a specifická odborná výuka studentů s těžkým sluchovým, dyslektickým   
a dysgrafickým postižením. 

 
 

UNIVERSAL LEARNING DESIGN                   
- INOVACE DOKUMENTOVÝCH FORMÁTŮ 

Teiresias, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky 
 
 
Adresa: Teiresias, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Šumavská 15,  
               602 00 Brno 
Telefon: 549 491 119 
Fax: 549 491 120 
E-mail:  teiresias@muni.cz,  
Web: www.teiresias.muni.cz, melete.teiresias.muni.cz/formin/cz 
Ředitel: PhDr. Petr Peňáz, Telefon: 732 873 082, E-mail:  penaz@teiresias.muni.cz 
 
Poskytované služby 

• Cílem projektu je uplatnit ve výukových materiálech akreditovaných oborů na 
Masarykově univerzitě a spolupracujících školách standardy označované universal 
learning design v oblasti dotýkající se zájmů osob se zrakovým a těžkým pohybovým 
postižením. 

• Monitoring přístupnosti elektronického výukového prostoru a studijních dokumentů 
v něm. 

• Vývoj hybridní knihy jako multimediálního elektronického formátu. 
• Dispečink formátové konverze (hlasová analýza a syntéza, digitalizace tištěných 

publikací, zapisovatelství, vizualizace hlasových textů, konverze datových formátů). 
• Rozvoj celostátní knihovny dokumentů splňujících standardy universal learning 

design. 
• Odborné poradenství a praktická výuka studentů s těžkým zrakovým, případně 

pohybovým postižením. 
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NADAČNÍ FONDY A GRANTY 
 

Emaweb 
 

Adresa: Polní 23, 252 64 Velké Přílepy 
Telefon/fax: 220 930 410 
Mobil:  607 623 742 
E-mail:  ema@emaweb.cz 
Web: www.emaweb.cz 
Kontaktní osoba: Eva Rázgová 
 
Popis cílové skupiny 

• Školy všech typů (i mateřské), školská zařízení a další organizace, které se školami 
spolupracují (knihovny, neziskové organizace), dětské/studentské projekty garantované 
školou nebo partnerskou organizací. 

 
Poskytované služby 

• Podpora tvorby internetových stránek škol a spolupracujících organizací (školská 
zařízení, knihovny, neziskové organizace). Vítány jsou i dětské/studentské projekty 
garantované školou nebo partnerskou organizací. Cílem je podpořit a propagovat 
zajímavé aktivity a zpracovat případové studie na využití redakčního systému Drupal 
ve spolupráci se školami. 

• Výsledný web si může uživatel spravovat a aktualizovat sám; bez znalosti 
programování. Díky uživatelské "přívětivosti" je systém vhodný i pro žákovské nebo 
studentské projekty. Web může být zhotoven "na klíč", ale i ve spolupráci se studenty, 
se stávajícím webmasterem apod. (formou poskytnutí konzultací). 

 
 

Fond vzdělání 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 

 
Adresa: Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Senovážné nám. 2, P. O. Box 240,  
               111 21 Praha 1 
Telefon: 224 217 331 
Bezplatná linka: 800 111 010 
Fax: 224 217 082 
E-mail: vdv@vdv.cz 
Web: www.vdv.cz 
 
Popis cílové skupiny 

• Nadaní studenti se zdravotním postižením a studenti z dětských domovů studující na 
středních a vysokých školách v České republice. 

 
Poskytované služby 

• Fond vzdělání je jedním ze stěžejních, dlouhodobých projektů Výboru dobré vůle. 
Poskytuje stipendia nadaným dětem se zdravotním postižením a dětem z dětských 
domovů ke studiu na středních a vysokých školách v České republice. Díky finanční 
podpoře z Fondu vzdělání mají studenti lepší motivaci k dalšímu studiu. 
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Podmínky pro získání stipendia: 
• věk do 26 let; 
• studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR; 
• sociální a/nebo zdravotní handicap; 
• absolvování úspěšného přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle; 
• vlastní peněžní účet. 

 
K žádosti o stipendium se přikládá: 

• vyplněný formulář na adrese: 
http://www.vdv.cz/admin/ww_files/File/VDV_FV_formular.doc; 

• doklad o studiu na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR; 
• kopie posledního vysvědčení; 
• potvrzení o příjmech všech členů domácnosti; 
• potvrzení o výši školného a výši úhrady za ubytování; 
• lékařská zpráva, žádá-li se o stipendium z důvodu zdravotního handicapu; 
• životopis. 

 
 

„Make a Connection – Připoj se“ 
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) 

 
Adresa: Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS), Jelení 196/15, 118 00 Praha 1 
Mobil:  733 264 245 
Fax: 227 217 217 
E-mail:  pripojse@nros.cz 
Web: www.pripojse.cz 
Manažerka projektu:  Ladislava Šebestová, E-mail:  ladislava.sebestova@nros.cz 
 
Popis cílové skupiny 

• Mladí lidé z celé České republiky ve věku 16-26 let. 
 

Poskytované služby 
• Cílem programu je podporovat vlastní projekty mladých lidí (16 – 26 let) a pomoci 

jim v dalším vzdělávání a získávání důležitých životních dovedností a zkušeností. 
Projekt je třeba provádět dobrovolnicky, je zaměřen na pomoc nebo vylepšení okolí, 
v němž mladí lidé žijí. Široké spektrum projektů se dotýká sociální, sportovní, ale také 
kulturní oblasti života. 

• Mladí lidé díky programu mohou získat až 30 000 Kč finanční podpory na svůj vlastní 
projekt, zrealizovat ho a nabýt mnoho nových zkušeností a dovedností pro život. 
Součástí programu je i získávání zkušeností v rámci zážitkových školení 
realizovaných Českou cestou s.r.o. a Prázdninovou školou Lipnicí. 
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Na zelenou 
Nadace Partnerství 

 
Adresa: Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno 
Telefon: 515 903 111 
Fax: 515 903 110 
E-mail: partnerství.ops@nap.cz 
Web: www.nadacepartnerstvi.cz/nazelenou 
Předseda správní rady: Eva Kvapilová 
 
Popis cílové skupiny 

• Školy všech typů, školská a další zařízení pracující s dětmi, neziskové organizace 
      spolupracující se školami. 

 
Popis poskytované služby 

• Projekt na podporu bezpečných cest do školy. Pomoc školám chránit děti před 
dopravními nehodami, učit je být vnímavý ke svému okolí a věcem veřejným              
a podporovat udržitelné způsoby dopravy do škol. Realizace školního projektu Na 
zelenou by rovněž měla přispět ke zlepšení životního prostředí v okolí školy. 

• Škola může v rámci projektu sama navrhnout a uskutečnit celou řadu drobných 
opatření podporujících bezpečnou, zdravou a udržitelnou mobilitu (viz. příručka 
Bezpečné cesty do školy). 

 
Cíle grantového programu: 

• zvýšení dopravní bezpečnosti dětí na cestě do školy; 
• podpora udržitelné dopravy a zdravého životního stylu; 
• zvýšení povědomí žáků a rodičů o pravidlech dopravního chování; 
• zvýšení zájmů žáků i rodičů o věci veřejné; 
• zlepšení životního prostředí v okolí škol. 
• O grant mohou žádat školy, školská zařízení a obecně prospěšné společnosti pracující 

s dětmi. Žádost o grant nemohou předkládat jednotlivci, obce ani sdružení obcí, 
nadace a nadační fondy, organizační složky státu, politické strany atd. Při dodržení 
specifických podmínek mohou o grant žádat i nevládní neziskové organizace. 
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Stipendium BARIÉRY 

Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY 
 
Adresa: Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1 
Telefon: 224 214 452, 224 230 216 
Fax: 224 213 647 
E-mail: eva.hajduskova@bariery.cz 
Web: www.bariery.cz/Projekty/Konto-Bariery/Stipendium.aspx 
 
Popis cílové skupiny 

• Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami studující na středních a vysokých 
školách. 

 
Poskytované služby 

• V roce 2000 byl Kontem BARIÉRY zřízen fond Stipendium BARIÉRY, který je 
určen pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad těžce zdravotně handicapovaných 
studentů. 

• Středoškolákům (od druhého ročníku studia) a vysokoškolákům je vyplácen měsíční 
            příspěvek ve výši 1 000 až 4 000 korun na jejich konto. 

• Tento příspěvek není podmíněn studijními výsledky, ale je chápán jako sociální 
podpora, která pomáhá hradit část nákladů spojených se studiem. Výběrové řízení se 
vypisuje každý rok v červnu, uzávěrka je v polovině srpna. 

 
  Podmínky pro účast ve výběrovém řízení: 

• motivační dopis a stručný životopis; 
• vyplněná přihláška, která je ke stažení na adrese: 

http://www.bariery.cz/doc/projekty/bariery/Prihlaska_Stipendium_Bariery.aspx nebo 
na požádání poštou; 

• lékařská zpráva, fotokopie průkazu ZTP/P, případně ZTP; 
• doporučení zástupce školy, kterou žadatel navštěvuje anebo kde ukončil předchozí 

studia; 
• doklad o studijních výsledcích v předchozím roce; 
• potvrzení o sociálních a majetkových poměrech žadatele; 
• čestné prohlášení o tom, že žadatel nepobírá jiné stipendium. 
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ÚŘAD PRÁCE 
 

Úřad práce je správním úřadem, který v rámci své působnosti zpracovává koncepci vývoje 
zaměstnanosti, soustavně sleduje a vyhodnocuje situaci na trhu práce a přijímá opatření na 
ovlivnění poptávky a nabídky práce ve svém správním obvodu. Správní obvody úřadů práce 
jsou shodné s územními obvody okresů. 
 
Poskytované služby 
Všem občanům 

• Poskytuje informační služby v oblasti pracovních příležitostí, zejména informace o: 
- volných pracovních místech v České republice a zemích EU; 
- situaci na trhu práce v České republice a zemích EU; 
- podmínkách zaměstnávání v zahraničí; 
- možnostech dalšího vzdělávání. 

• Poskytuje poradenské služby pro: 
- volbu povolání; 
- volbu rekvalifikace; 
- zprostředkování vhodného zaměstnání. 

 
Osobám se zdravotním postižením 

• Zabezpečuje pracovní rehabilitaci zaměřenou na získání a udržení vhodného 
zaměstnání. 

• Může poskytnout příspěvek na vytvoření a provoz chráněného pracovního místa, 
pokud se tyto osoby rozhodnou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. 

• Poskytuje poradenské služby pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním 
postižením. 

 

Uchazečům o zaměstnání1 

• Poskytuje služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání. 
• Vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci. 
• Může zabezpečit rekvalifikaci, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. 
• Může poskytnout příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za 

účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. 
 
Zájemcům o zaměstnání2 

• Poskytuje služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání. 
• Může zabezpečit rekvalifikaci, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. 

 
 
 
 
 
 
 
1 Uchazečem o zaměstnání je osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání úřad práce,     
v jehož správním obvodu má bydliště. Při splnění zákonem stanovených podmínek je úřadem práce zařazena do 
evidence uchazečů o zaměstnání. 
 
2 Zájemcem o zaměstnání je osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá           
o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kterýkoliv úřad práce na území České republiky. 
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Zaměstnavatelům 

• Poskytuje poradenské a informační služby v oblasti pracovních příležitostí. 
• Vyhledává na volná pracovní místa uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání. 
• Poskytuje informace a poradenství v otázkách spojených se zaměstnáváním osob se 

zdravotním postižením. 
• Poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.  
• Spolupracuje při vytváření a přizpůsobování pracovních míst a pracovních podmínek 

pro osoby se zdravotním postižením. 
• Vydává povolení k získávání zaměstnanců ze zahraničí na volná pracovní místa. 
• Může poskytnout v rámci aktivní politiky zaměstnanosti příspěvek na vytvoření 

pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací, příspěvek na dopravu 
zaměstnanců, úhradu nákladů na přípravu k práci osob se zdravotním postižením        
v rámci jejich pracovní rehabilitace a další. 

      (více na http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/cinnosti_up)  
 
Cizincům3 

• Uděluje povolení k zaměstnání v České republice. 
 
Ostatní činnosti úřadu práce 

• Zabezpečuje a podporuje projekty a opatření v oblasti trhu práce, včetně účasti na 
      mezinárodních programech a projektech. 
• Vykonává kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti. 
• Povoluje výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte. 
• Sleduje plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
• Zabezpečuje mzdové nároky zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. 

• Přijímá a zajišťuje vyřízení stížností občanů. 
• Rozhoduje, zda jde o osobu zdravotně znevýhodněnou, popřípadě o tom, že fyzická 

osoba se nepovažuje za osobu zdravotně znevýhodněnou. 
• Uděluje a odnímá povolení ke zprostředkování zaměstnání a vede evidenci agentur 

práce. 
 
 

Úřad práce Blansko 

 
Adresa: Vodní 1992/9, 678 01 Blansko 1 
Telefon: 950 103 111 
Fax: 950 103 302 
Web: http://portal.mpsv.cz/sz/local 
Kontaktní osoba: Iveta Bezděková 
                              Telefon: 950 103 423 
                              Email: Iveta.Bezdekova@bk.mpsv.cz 
                               
 
 
 
 
 
3 Cizincem se pro účely zaměstnávání rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, 
občanem Evropské unie ani jeho rodinným příslušníkem. 
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Pobočka Boskovice 
 
Adresa: nám. Dr. Snětiny 2275/2, 680 01 Boskovice 
Telefon/fax: 516 453 552 
Kontaktní osoba: Daniela Sychrová, DiS. 
                               Telefon: 950 103 603 
                               E-mail:  Daniela.Sychrova@bk.mpsv.cz 
 
Pobočka Letovice 
 
Adresa: Masarykovo náměstí 212/17, 679 61 Letovice 
Telefon/fax: 516 474 010 
 
 

Úřad práce Brno – město 
 
Adresa: Křenová 111/25, Trnitá, 602 00 Brno 2 
Telefon: 950 104 111 
Web: http://portal.mpsv.cz/sz/local 
Kontaktní osoba: Mgr. Dagmar Dítětová 
                               Telefon: 950 104 155 
                               E-mail: Dagmar.Ditetova@bm.mpsv.cz 
                               
Pobočka Brno (Královo Pole) 
 
Adresa: Palackého třída 425/89, Královo Pole, 612 00 Brno 12 
Telefon: 950 104 453 
Kontaktní osoba: Hana Poláková  
                               Telefon: 950 104 453 
                               E-mail: Hana.Polakova@bm.mpsv.cz 
 
Pobočka Brno (Židenice) 
 
Adresa: Gajdošova 4392/7, Židenice, 615 00 Brno 15 
Telefon: 950 104 709 
Fax: 950 104 719 
Kontaktní osoba: Irena Judová  
                               Telefon: 950 104 700 
                  E-mail: Irena.Judova@bm.mpsv.cz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

Úřad práce Brno – venkov 
 

Pobočka Ivančice 
 
Adresa: Široká 401/16, 664 91 Ivančice 
Telefon: 950 105 441-443, 445 
Fax: 950 105 570 
Kontaktní osoba: Jarmila Albrechtová 
                               Telefon: 950 105 445 
                               E-mail:  Jarmila.Albrechtova@bo.mpsv.cz 
 
Pobočka Kuřim 
 
Adresa: Šujanovo náměstí 302/3, Trnitá, 602 00 Brno 2 
Telefon: 950 105 399 
Fax: 950 105 500 
Kontaktní osoba: Lenka Wagnerová 
                               Telefon: 950 105 326 
                               E-mail: Lenka.Wagnerova@bo.mpsv.cz 
 
Pobočka Pohořelice 
 
Adresa: Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice 
Telefon: 950 105 431 
Fax: 950 105 560 
Kontaktní osoba: Ing. Marie Helikarová 
                               Telefon: 950 105 435 
                               E-mail: Marie.Helikarova@bo.mpsv.cz 
 
Pobočka Rosice 
 
Adresa: Tyršova 75, 665 01 Rosice u Brna 
Telefon: 950 105 421-423, 435 
Fax: 950 105 550 
Kontaktní osoba: Marta Grznárová 
                               Telefon: 950 105 425 
                               E-mail: Marta.Grznarova@bo.mpsv.cz 
 
Pobočka Šlapanice 
 
Adresa: Šujanovo náměstí 302/3, Trnitá, 602 00 Brno 2 
Telefon: 950 105 399 
Fax: 950 105 500 
Kontaktní osoba: Lenka Wagnerová 
                               Telefon: 950 105 326 
                               E-mail: Lenka.Wagnerova@bo.mpsv.cz 
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Pobočka Tišnov 
 
Adresa: Ráboňova 117, 666 01 Tišnov 1 
Telefon: 950 105 410-415 
Fax: 950 105 540 
Kontaktní osoba: Bc. Irena Chytilová 
                               Telefon: 950 105 415 
                               E-mail:  Irena.Uchytilova@bo.mpsv.cz 
 
Pobočka Židlochovice 
 
Adresa: Komenského 80, 667 01 Židlochovice 
Telefon: 950 105 400-405 
Fax: 950 105 530 
Kontaktní osoba: Dagmar Burdová 
                               Telefon: 950 105 405 
                               E-mail:  Dagmar.Burdova@bo.mpsv.cz 
 
 

Úřad práce Břeclav 
 

Adresa: Fintajslova 1976/7, 690 02 Břeclav 2 
Telefon: 950 107 111 
Fax: 950 107 302 
Web: http://portal.mpsv.cz/sz/local 
Kontaktní osoba: JUDr. Vojtěška Nezvalová 
                              Telefon: 950 107 420 
                              E-mail: Vejteska.Nezvalova@bv.mpsv.cz 
 
Pobočka Hustopeče 
 
Adresa: Mrštíkova 118/9, 693 01 Hustopeče u Brna 
Telefon/fax: 519 441 340 
Kontaktní osoba: Mgr. Antonín Kopecký 
                               Telefon: 519 441 342 
                               E-mail: Antonin.Kopecky@bv.mpsv.cz 
 
 

Úřad práce Hodonín 
 

Adresa: Lipová alej 3846/8, 695 01 Hodonín 1 
Telefon: 950 115 111 
Fax: 950 115 302 
Web: http://portal.mpsv.cz/sz/local 
Kontaktní osoba: JUDr. Blanka Bušová 
                              Telefon: 950 115 316 
                              E-mail: blanka.busova@ho.mpsv.cz 
 
 



 52 

Pobočka Kyjov  
 
Adresa: třída Komenského 50/10, 697 01 Kyjov 1 
Telefon: 950 115 200 
Fax: 950 115 224 
Kontaktní osoba: Bc. Stanislav Valůšek 
                               Telefon: 950 115 218 
                               E-mail: stanislav.valusek@ho.mpsv.cz 
 
Pobočka Veselí nad Moravou 
 
Adresa: tř. Masarykova 117, 698 01 Veselí nad Moravou 
Telefon: 950 115 250 
Fax: 950 115 274 
Kontaktní osoba: Taťána Knotková 
                               Telefon: 950 115 254 
 
 

Úřad práce Vyškov 
 

Adresa: Palánek 375/3a, 682 01 Vyškov 
Telefon: 950 174 111 
Fax: 950 174 302 
Web: http://portal.mpsv.cz/sz/local 
Kontaktní osoba: Hana Leššová 
                               Telefon: 950 174 317 
                               E-mail: hana.lessova@vy.mpsv.cz 
 
Pobočka Bučovice 
 
Adresa: Sovětská 758, 685 01 Bučovice 
Telefon: 950 174 111 
Fax: 950 174 249 
Kontaktní osoba: Ladislav Rafaj 
                               Telefon: 950 174 248 
                               E-mail: Ladislav.rafaj@vy.mpsv.cz 
 
Pobočka Slavkov u Brna 
 
Adresa: Koláčkovo náměstí 727, 684 01 Slavkov u Brna 
Telefon: 950 174 111 
Fax: 950 174 209 
Kontaktní osoba: Danuše Mrázová 
                               Telefon: 950 174 205 
                               E-mail: danuse.mrazova@vy.mpsv.cz 
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Úřad práce Znojmo 
 

Adresa: náměstí Svobody 2889/8, 669 02 Znojmo 2 
Telefon: 950 176 111 
Fax: 515 203 130 
Web: http://portal.mpsv.cz/sz/local 
Kontaktní osoba: Bc. Martina Klempová 
                               Telefon: 950 176 317 
                               E-mail: martina.klempova@zn.mpsv.cz 
 
Pobočka Moravský Krumlov  
 
Adresa: Zámecká 17, 672 01 Moravský Krumlov 
Telefon: 950 176 210 
Kontaktní osoba: Marie Schillerová 
                               Telefon: 950 176 211 
                               E-mail: marie.schillerova@zn.mpsv.cz 
 
Pobočka Hrušovany nad Jevišovkou 
 
Adresa: Znojemská 638, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou 
Telefon: 950 176 220 
Kontaktní osoba: Jana Šuhajová 
                               Telefon: 950 176 220 
                               E-mail:  jana.suhajova@zn.mpsv.cz 
 
Pobočka Vranov nad Dyjí 
 
Adresa: Náměstí 19, 671 03 Vranov nad Dyjí 
Telefon: 950 176 230 
Kontaktní osoba: Marta Kučerová 
                               Telefon: 950 176 231 
                               E-mail: petra.tomaskova@zn.mpsv.cz 
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APPN, o.s. Agentura pro neslyšící 
 
Adresa: Světova 1051/15, 180 00 Praha 8 
Telefon: 222 519 835 
E-mail:  appn@appn.cz 
Web: www.appn.cz 
Kontaktní osoba: Marie Horáková, Telefon/SMS: 605 253 123,  
                               E-mail:  marie.horakova@appn.cz, appn@appn.cz  
 
APPN, o.s. – Agentura pro neslyšící vznikla 15. června roku 2006 v Praze, jako reakce na 
neuspokojivý stav zaměstnanosti neslyšících v České republice.  
 
Hlavní cíl: zlepšit postavení neslyšících na trhu práce - především podpořit nezaměstnané      
v hledání práce, nabídnout doplnění všech potřebných dovedností (pořádání přednášek - Jak 
napsat životopis, Jak uspět při pracovním pohovoru aj.,) a pomoci s umístěním na volném 
trhu práce (pracovní asistence). Agentura se snaží zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních 
služeb pro neslyšící. Agentura pomáhá osobám se sluchovým postižením, lidem se sluchovým 
postižením a kombinovaným postižením, jejich rodinám, jejich zaměstnavatelům, 
pracovníkům odborných pracovišť (úřady práce, lékařská zařízení, poradny apod.). 
 
Poskytované služby 
Pracovní poradenství 

• Podporované zaměstnávání - cílem tohoto programu je najít a udržet si stálé pracovní 
místo a zvýšit úroveň dovedností potřebných k získání a udržení si zaměstnání. 

• Krátkodobé profesní poradenství - krátkodobá podpora v oblasti nalezení pracovního 
uplatnění a poradenství v oblasti pracovně právních vztahů. Služba je vhodná pro 
klienty, kteří nepotřebují a nevyžadují dlouhodobější podporu při hledání zaměstnání 
ani po nástupu do zaměstnání. 

• Intervence - je služba pro jedince se sluchovým postižením, kteří chtějí zajistit 
zaměstnání, které si sami vyhledali a vybrali. Na území města Prahy pracovní 
konzultant domluví pracovní pohovor a pracovní asistenci při pohovoru i v první den 
nástupu do zaměstnání. Mimo Prahu pracovní konzultant zavolá na vybrané inzeráty a 
osloví zaměstnavatele. V případě, že se podaří domluvit pracovní pohovor, pracovní 
konzultant neslyšícího do zaměstnání nedoprovází. 

• Job klub - skupinové setkání neslyšících, kteří hledají zaměstnání. 
• Poradenství online - služba pro neslyšící, kteří potřebují poradit v oblasti zaměstnání           

a  nemohou přijít osobně do APPN, např. bydlí mimo Prahu. 
• Telefonické vyřizování - telefonát na inzerát. Neslyšící se sám aktivně účastní hovoru 

skrze tlumočníka (neslyšící se sám ptá, sám odpovídá, sám vede rozhovor). Služba 
probíhá jako běžné tlumočení. Konzultace trvá maximálně jednu hodinu. 

Tlumočnické služby online - spojení s tlumočníkem nonstop, zdarma, při různém vyřizování                                                        
a domlouvání se zaměstnavatelem. 

Tlumočnické výjezdy - výjezdy pro oblast Prahy slouží výhradně pro nouzové situace     
(nehody, havárie, akutní případy) v noci od 22:00 – 4:00 hodin.     

Právní poradna - oblast pracovní právo, občanské právo, obchodní právo, trestní právo. 
Internet pro veřejnost - pro neslyšící osoby internet zdarma. 
Kurzy - pořádání jazykových a počítačových kurzů. 
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Tlumočnické služby online 
APPN, o. s. Agentura pro neslyšící 

 
Adresa: APPN, o.s., Světova 1051/15, 180 00 Praha 8 
Telefon: 222 519 835 
E-mail:  appn@appn.cz 
Web: www.appn.cz 
Kontaktní osoba: Marie Horáková, Telefon/SMS: 605 253 123,  
                               E-mail:  marie.horakova@appn.cz, appn@appn.cz 

 
Popis cílové skupiny 

• Osoby se sluchovým postižením, stávající a potencionální zaměstnavatelé. 
 
Popis poskytované služby: 

• služba je v provozu nonstop; 
• nemusíte objednávat tlumočníka, spojíte se s ním hned, služba je poskytována zdarma; 
• tlumočníci on-line služby musí dodržovat etický kodex tlumočníka; 
• pokud ve firmě nemáte patřičné technické zařízení (počítač, webkameru), APPN, o. s. 

může toto technické zařízení zapůjčit či zprostředkovat. Svůj požadavek napište na     
e-mail marie.maleckova@appn.cz nebo na telefon 739 245 190. 

 
Co budete potřebovat: 

1. počítač s připojením na internet s připojenou webovou kamerou; 
2. účet na Skype, který si jednoduše založíte na www.skype.com; 
3. do kontaktů ve vašem Skype účtu si přidáte kontakt s ID "appnonlinetlumoceni"; 
4. zavolat přes videohovor. 
 

Jak služba probíhá? 
1. Služba probíhá jako běžné tlumočení. Neslyšící používá znakový jazyk a tlumočník   
    tlumočí do mluvené češtiny. Slyšící mluví a tlumočník tlumočí do znakového jazyka. 

    2. Na úvod řekněte, jaké bude téma tlumočení. Např.: Potřebuji domluvit věc – dovolená.  
 
 

Agapo, o.s.  
 
Adresa: Zelný trh1, 620 00 Brno 
Telefon: 541 210 549, 545 213 204 
E-mail:  info@agapo.cz 
Web: www.agapo.cz 
 
Druh služby 

• Občanské sdružení AGAPO je nevládní nezisková organizace. Projekt je financován               
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky. 
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Hlavní cíl 
• Podporovat pracovní uplatnění lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním v Brně 

a jeho okolí, aby mohli žít běžným životem. Cílem je zvýšit samostatnost těchto osob 
prostřednictvím služby sociální rehabilitace a snížit svou závislost ze strany státu                     
a samosprávných celků. Koná se tak prostřednictvím programů Podporovaného 
zaměstnávání, Tranzitního programu, Job klubů a Ostatních složek sociální 
rehabilitace. 

 
Popis cílové skupiny 

• Služby jsou určeny lidem se zdravotním postižením (tj. lidem s mentálním, 
smyslovým, fyzickým nebo kombinovaným postižením a duševním onemocněním), 
lidem se sociálním znevýhodněním, lidem s nízkou kvalifikací nebo bez kvalifikace     
a lidem s kumulací více znevýhodnění. 

 
 

Česká unie pro podporované zaměstnávání 
 

Adresa: Česká unie pro podporované zaměstnávání, o.s. Studentská 541/3, 160 00 Praha 6 
Telefon: 224 942 696 
Mobil:  739 040 086 
E-mail:  klara.podivinova@unie-pz.cz 
Web: www.unie-pz.cz 
Jednatelka: Mgr. Klára Podivínová 
 
Popis cílové skupiny 

• Lidé, kteří v důsledku zdravotního postižení nebo jiných znevýhodňujících faktorů 
mají ztížený přístup na otevřený trh práce a v důsledku toho mohou být nebo jsou 
omezeni ve svém společenském uplatnění. Nejčastějším znevýhodňujícím faktorem je 
zdravotní postižení. 

• Odborné poradenství zaměstnavatelům znevýhodněných uchazečů, zejména v oblasti 
      zajištění vhodných pracovních podmínek. 

 
Poskytované služby 

• Posláním České unie pro podporované zaměstnávání je formulovat, šířit a podporovat 
      myšlenku podporovaného zaměstnávání v České republice. 
• Podporované zaměstnávání je služba umožňující znevýhodněným lidem získat            

a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce. 
• Vychází z individuálních potřeb uchazečů o práci a z jejich představ o vlastním 

pracovním uplatnění. 
• Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem, kteří hledají 

placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat 
si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují 
individuální dlouhodobou a průběžně poskytovanou podporu poskytovanou před i po 
nástupu do práce. 

• Zaměstnávání lidí se znevýhodněním je přínosné pro obě strany – zaměstnavatele        
i lidi znevýhodněné. Zaměstnavatelům přináší finanční a společenské výhody (slevy 
na daních, příspěvky od úřadu práce, zlepšení image firmy), zaměstnancům se 
znevýhodněním zlepšení jejich dovedností a schopností a přirozené zapojení do běžné 
společnosti. 
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NADACE CHARTY 77 
 

Adresa: Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110 00, Praha 1 
Telefon: 224 214 452, 224 230 216, 224 225 092 
Fax: 224 213 647 
E-mail:  nadace77@bariery.cz 
Web: www.bariery.cz 
Výkonná ředitelka: Božena Jirků, E-mail:  bozena.jirku@bariery.cz 
 
Poskytované služby 

• Nadace z široce pojímané obrany lidských práv, podpory pronásledovaných disidentů 
a nezávislé kultury, přešla k podpoře celé škály kulturně humanitárních aktivit a stala 
se průkopníkem občanské společnosti. Poskytuje nadační příspěvky oprávněným 
žadatelům z celé republiky. Pomoc se zaměřuje na rehabilitační a kompenzační 
pomůcky, bezbariérové úpravy bytů, škol a dalších veřejných budov, na projekty které 
souvisejí se vzděláním, pracovním uplatněním a plnohodnotným životem lidí 
s handicapem. 

 
Nadace svými aktivitami dokázala 

• Široce oslovit, ovlivnit a pozitivně orientovat veřejnost ve prospěch neziskového 
sektoru. 

• Prakticky pomoci dnes už tisícům jednotlivců v řešení jejich neobyčejně složitých 
sociálních, zdravotních a ekonomických problémů. 

• Podílet se na vytvoření sítě konstruktivně spolupracujících sociálních, školských, 
zdravotnických profesionálních i dobrovolných organizací, které jsou nyní schopny 
pomoc nadace nejen přijmout, ale tvůrčím způsobem proměnit v nové užitečné 
hodnoty. 

 
Projekty 

• Konto BARIÉRY  - stěžejní projekt. Nadační investiční fond, stipendium Bariéry. 
• Počítače proti bariérám – umožnit klientům využití počítače při výkonu povolání. 
• Sport bez bariér – cílem je finanční podpora sportovních aktivit lidí s postižením. 
• Aukční salony výtvarníků – aukce děl výtvarníků, výtěžek je použit na dobročinné 

účely. 
• Burza práce – klade si za cíl usnadnit handicapovaným nalézt práci. 
• Nový start – pro lidi, kterým se za posledních 12 - 18 měsíců stal úraz nebo jiným 

způsobem došlo k nenávratným změnám jejich zdravotního stavu. 
• Fond RWE - spolupráce Konta BARIÉRY a plynárenské společnosti RWE. Je 

zaměřen na pomoc handicapovaným. Podporují projekty neziskových organizací         
i jednotlivců. 

• Tipfond – prostřednictvím Nadace Charty 77 poskytuje Tipsport finanční podporu 
organizacím i občanům, kteří se na ni obracejí se žádostmi. 

• Fond Globus - z každé nákupní igelitové tašky je určena 1 Kč pro Konto BARIÉRY 
• Cesty k lidem – Společný projekt Konta BARIÉRY a společnosti Globus ČR. Cílem 

je sehnat peníze na 15 velkoprostorových vozů pro přepravu lidí se zdravotním 
handicapem. 

• Luventus medica – podpora povinného předatestačního vzdělávání mladých lékařů, 
příspěvek na odbornou literaturu nebo na kurzovné. 

• Norské fondy – finanční pomoc pro 12 nemocnic v ČR - neonatologické oddělení. 
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• Konto MÍŠA  – vybavení Nemocnice na Homolce zakoupením Leksellova gama nože. 
• Pohlednice Konta BARIÉRY. 
• Stolní kalendáře Konta BARIÉRY . 
• Ceny – za občanskou statečnost je udělována Cena Františka Kriegla. 
• Dům čtyř    múz – projekt domu aktivního stáří pro umělce. 

 
Připravované projekty 

• ELefANTS - nabízí pomoc lidem z několika specifických skupin najít novou možnost 

      zaměstnání pomocí e-learningových kurzů. 
 
 

Nadace Charty 77 
Burza práce 

 
Adresa: Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110 00, Praha 1 
Telefon: 224 214 452, 224 230 216, 224 225 092 
Fax: 224 213 647 
E-mail:  nadace77@bariery.cz 
Web: www.bariery.cz/burzaprace 
Výkonná ředitelka: Božena Jirků, E-mail:  bozena.jirku@bariery.cz 
 
Poskytované služby 

• Burza práce je novým projektem Konta BARIÉRY, který má přispět k lepšímu 
uplatnění handicapovaných na trhu práce. Portál se specializuje hlavně na profese       
z oborů informačních technologií a související odvětví. 

• Na portálu naleznete databázi pracovních nabídek, ty aktuální můžete dostávat i na 
svůj mail. Dozvíte se důležité informace, najdete i praktické rady, třeba jak správně 
napsat životopis. 

• Projekt je ale důležitý i výhodný též pro firmy. Tedy pro ty, které chtějí (či mají 
povinnost ze zákona) zaměstnávat lidi se zdravotním postižením kvůli jejich 
dovednostem a kvalifikaci (a zároveň tak využít i státní podpory). Burza práce 
předkládá databázi uchazečů o práci, ale rovněž nabízí možnost doškolení 
jednotlivých potenciálních zaměstnanců na konkrétní pracovní pozici v rámci projektu 
Universita 4G. 

 
E-learning, studium z domova a zdarma 

• V rámci portálu Burza práce a projektu Počítače proti bariérám Konta BARIÉRY je 
možnost zdarma studovat a doplňovat si kvalifikaci i z domova. Stačí mít připojení     
k internetu a chuť učit se. Podrobnější informace zde: 

     (www.kontobariery.cz/Projekty/Pocitace-proti-barieram/Vzdelavani.aspx) 
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Nadace Charty 77 
Počítače proti bariérám 

 
Adresa: Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110 00, Praha 1 
Telefon: 224 214 452, 224 230 216, 224 225 092 
Fax: 224 213 647 
E-mail:  nadace77@bariery.cz 
Web: www.bariery.cz 
Výkonná ředitelka: Božena Jirků, E-mail: bozena.jirku@bariery.cz 
 
Poskytované služby 

• Počítače a ICT (informačně komunikační) technologie jsou pro handicapované lidi 
mimořádně užitečným pomocníkem při začlenění do „běžného“ života. 

• Projekt „Počítače proti bariérám“ - „PPB“ pomáhá osobám se zdravotním 
postižením a osobám jinak vyloučeným ze společnosti získat počítačové a softwarové 
vybavení, naučit se s počítačem pracovat nebo se dále zdokonalovat v oblasti 
informačních technologií a mít tak možnost překonat životní bariéry, znovu najít 
pracovní uplatnění nebo plně využívat množství výhod, které nové technologie 
poskytují. Projekt pomáhá a spolupracuje také s organizacemi, které poskytují služby 
lidem se zdravotním postižením, organizují vzdělávací kurzy práce  PC a další kurzy, 
které pomáhají handicapovaným s uplatněním na trhu práce.  

 
 

NEZISKOVKY.CZ 
Burza práce 

 
Adresa: Neziskovky.cz, o. p. s., Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 
Telefon: 224 239 876 
Fax: 224 239 875  
Web: burza.neziskovky.cz 
Výkonný ředitel: Marek Šedivý, E-mail:  sedivy@neziskovky.cz 
 
Poskytované služby 

• V Burze práce jsou inzeráty nabízející volná místa v neziskových organizacích            
a inzeráty zájemců o práci v neziskovém sektoru. 

• Váš inzerát máte nyní možnost zadat si sami pomocí on-line formuláře. 
• Pokud nabízíte jako zaměstnavatel volné místo, vyplňte formulář v sekci volná 

pracovní místa. 
• Hledáte-li místo a chcete zveřejnit svou poptávku, vyplňte formulář v sekci zájemci     

o práci. 
• Součástí burzy práce je poradna obsahující rady zaměstnavatelům, zaměstnancům, 

zákoník práce, vzory smluv. 
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NEZISKOVKY.CZ 
Vzdělávací a informační centrum 

 
Adresa: Neziskovky.cz, o. p. s., Malé náměstí 12, 110 00 Praha 1 
Telefon: 224 239 876 
Fax: 224 239 875 
E-mail:  neziskovky@neziskovky.cz 
Web: www.neziskovky.cz 
Výkonný ředitel: Marek Šedivý, E-mail:  sedivy@neziskovky.cz 
 
Poskytované služby 

• Neziskovky.cz prostřednictvím kvalitního vzdělávacího a informačního servisu 
rozvíjejí neziskový sektor v ČR a podporují filantropii (dobročinnost). 

• Poskytuje informační a poradenské služby pro nekomerční a komerční subjekty 
v oblasti rozvoje neziskového sektoru a filantropie. 

 
Mezi hlavní cíle organizace patří 

• Profesionalizace činnosti neziskových organizací a podpora jejich vzájemné 
spolupráce. 

• Neziskovky.cz je otevřená organizace, která spolupracuje a iniciuje spolupráci              
s příspěvkovými organizacemi, veřejnou správou i podnikatelskými subjekty. 
Dosahuje svých cílů poskytováním informačních, vzdělávacích a publikačních služeb. 

 
Rubriky 

• Infoslužby - Katalog neziskových organizací, Databáze finančních zdrojů, Grantový 
kalendář, Bazar, Burza práce, Měsíčník NEZISKOVKY.CZ, Knihovna, Rešerše. 

• Vzdělávání - Otevřené kurzy, Rekvalifikační kurzy, Vzdělávání na klíč, Analýza 
vzdělávacích potřeb. 

• Fakta - Zpravodajství, Kalendář akcí, Neziskový sektor v ČR, Dárcovství, Legislativa 
a účetnictví, Odkazy, Internetové fórum. 

 
 

Práce pro ZP 
Informační a vzdělávací portál zaměřený na potřeby osob se 

zdravotním postižením a na jejich uplatnění na trhu práce 
Web: http://praceprozp.cz/ 

 
Adresa: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o s. Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 
Telefon: 266 753 432 
E-mail:  b.miskovska@nrzp.cz, equal@nrzp.cz 
Web: www.nrzp.cz 
 
Adresa: S-Comp Centre CZ s.r.o. Ohradní 59, 140 00 Praha 4 – Michle (areál TOMOS) 
Telefon: 261 217 509 
Fax: 261 211 278 
E-mail:  info@scomp.cz 
Web: www.scomp.cz 
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Popis cílové skupiny 
• Osoby se zdravotním postižením, jejich zaměstnavatelé. 

 
Poskytované služby 

• Portál je zaměřen na potřeby osob se zdravotním postižením, zejména na 
zprostředkování pomoci v uplatnění na trhu práce. Obsahuje informační část, kde je 
možné se dozvědět vše kolem legislativy, dále pak tržiště pracovních nabídek              
a poptávek, kontaktů na podporovaná zaměstnání a chráněné dílny a v neposlední řadě 
i oblast vzdělávání. 

• Součástí jsou i dobré příklady z praxe, výhody pro zaměstnavatele, poradenské služby, 
komunitní diskusní fórum, pravidla pro sepsání životopisu a motivačního dopisu         
a jejich příklady. 

• Odkazy na provozovatele chráněných dílen pro osoby se zdravotním postižením 
v České republice a na organizace poskytující náhradní plnění. 

• Po registraci na stránkách portál umožňuje zájemcům podat si inzerát "hledám práci" 
nebo, pokud se registrujete jako zaměstnavatel, je možné také podávat inzeráty            
s nabídkami práce pro OZP. 

 
 

Průvodce světem povolání (PSP) 
 

Adresa: 5D software spol. s r.o., Jabloňová 2891,106 00 Praha 10 
Telefon: 724 344 580 
E-mail:  info.linhard@5d.cz 
Web: www.occupationsguide.cz/cz/main/default.aspx 
 
Popis cílové skupiny 

• Žák, student, absolvent ŽŠ, SŠ nebo VŠ, zájemce o zaměstnání, člověk, který chce 
změnit svou profesi, nezaměstnaný, zdravotně postižený. 

 
Poskytované služby 

• Poskytuje informace o více než 600 povoláních formou textu, fotografií a zvukových 

dialogů. 
• Nabízí řadu způsobů jak si vybrat nejvhodnější povolání podle zájmů, dovedností        

a řady dalších kritérií (vyučovacích předmětů, oblečení při práci, charakteru pracovní 
činnosti, předmětu práce, pracoviště, abecedního řazení). 

• Umožňuje získat informace a užitečné návody o tom, jak úspěšně vstoupit                  
(i opětovně) na trh práce. 

 
Co v programu PSP nenajdete: 

• konkrétní školy a univerzity připravující na specifická povolání; 
• firmy a organizace zprostředkující volná pracovní místa. 
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Stejnasance.cz 
Pracovní portál 

 
Adresa: Rytmus, o.s., Bruselská 16, 120 00 Praha 2 
Telefon: 224 251 610 
Fax: 224 255 819 
E-mail:  rytmus@rytmus.org 
Web: www.stejnasance.cz 
 
Druh služby 

• Portál občanského sdružení RYTMUS umožňuje slaďování nabídky a poptávky 
pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. 

• Portál Stejná šance www.stejnasance.cz vznikl v rámci projektu Podporované 
zaměstnávání pro sociálně odpovědné firmy a v současné době je spravován díky 
projektům S.U.P.P. a S.U.P.R. Evropské iniciativy EQUAL. 

 
Popis cílové skupiny 

• Portál je určen široké veřejnosti se zacílením na zaměstnavatele, kteří chtějí vědět více 
o zaměstnávání osob se znevýhodněním nebo kteří chtějí umístit nabídku pracovního 
místa, a na osoby se zdravotním (zejména mentálním) znevýhodněním, které hledají 
práci. 

• Portál je dále zaměřen na zlepšení informovanosti o společenské odpovědnosti firem   
v oblasti zaměstnávání. 

 
Poskytované služby 

• Portál nabízí možnost zadat inzerát s nabídkou práce pro osoby se znevýhodněním. 
• Automaticky sladit konkrétní pracovní nabídky s vhodnými uchazeči podle zadaných 

kritérií. 
• Diskuse na téma společensky odpovědného chování firem a zkušeností, včetně 

odpovědí na dotazy. 
 
Informace na portále www.stejnasance.cz 

• Aktuální informace o společenské odpovědnosti firem v oblasti zaměstnávání               
a pozvánky na zajímavé akce (semináře, soutěže aj.). 

• Informace o práci pracovních konzultantů agentur podporovaného zaměstnávání         
a o poskytované pracovní asistenci na pracovišti. 

• Legislativu vztahující se k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 
• Finanční výhody spojené se zaměstnáváním osoby se znevýhodněním. 
• Kalkulačku výpočtu finančních výdajů při náhradním plnění. 
• Zkušenosti se zaměstnáváním lidí se znevýhodněním společensky odpovědných 

            zaměstnavatelů s obrazovou dokumentací. 
• Tipy pracovních pozic a činností vhodných pro lidi se zdravotním znevýhodněním. 
• Soutěž pro zaměstnavatele Stejná šance - Zaměstnavatel roku. 
• Kontakty na agentury podporovaného zaměstnávání v regionech ČR a v Praze. 

 
 

 
 
 



 63 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Zdravotnictví 
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ORL A FONIATRICKÁ PRACOVIŠTĚ  
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 65                            
 

* Blansko 
* Brno-město 
* Brno-venkov 
* Břeclav 
* Hodonín 
* Vyškov 
* Znojmo  

 
 

LOGOPEDICKÁ PRACOVIŠTĚ  
V JIMORAVSKÉM KRAJI 73 
 

* Blansko 
* Brno-město 
* Brno-venkov 
* Břeclav 
* Hodonín 
* Vyškov 
* Znojmo  

 
 

CENTRUM PRO NESLYŠÍCÍ MAMINKY PŘI ÚSTAVU PRO 
MATKU A DÍTĚ PODOLÍ (CNM) 80 
 
 
 

KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACE 81 
 

* AIMA s.r.o. 
* Centrum kochleárních implantací u dětí (CKID) 
* Centrum kochleárních implantací - Klinické pracoviště pro dospělé 
* Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba 
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ORL A FONIATRICKÁ PRACOVIŠTĚ V JMK 
 

 

Blansko 
 
Otorinolaryngologická ordinace 
Sadová 1596/33, 678 01  Blansko 
MUDr. Aleš Butula 
Telefon: 516 838 434, 516 488 434 
 
Otorinolaryngologická a foniatrická ordinace 
Otakara Kubína 179/11a, 680 01  Boskovice 
MUDr. Jana Rogličová 
Telefon: 516 491 253 
 
Otorinolaryngologická ordinace 
Otakara Kubína 179/11a, 680 01  Boskovice 
MUDr. Jitka Albertová 
Telefon: 516 491 252 
 
Nemocnice - foniatrie a výdej sluchadel 
Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice 
MUDr. J. Rogličová 
Telefon: 516 491 253       
Web: www.nemocniceboskovice.cz 
 
 

Brno-město 
 
AUDIO-fon centr s.r.o. 
Obilní trh 4, 602 00 Brno  
Doc. MUDr. M. Lejska, CSc; MUDr. R. Havlík, PhD.; MUDr. E. Bártková 
Telefon: 541 246 589 
E-mail:  audio.fon@volny.cz 
Web: www.audiofon.cz 
 
Ambulance ORL 
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno 
MUDr. Aleš Trnka 
MUDr. Martina Matulová 
Telefon: 532 232 429 
Web: www.fnbrno.cz/oddeleni-orl/k1480 
 
FN U sv. Anny, ORL klinika  
Pekařská 53, 656 91 Brno 
MUDr. T. Talach, pí. Havlíková 
Telefon: 543 182 946       
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FN Brno Bohunice, ORL odd. 
Jihlavská 20, 625 00 Brno  
MUDr. J. Bláhová, MUDr. Matulová  
Telefon: 547 192 429     
Web: www.fnbrno.cz 
 
Sluchadlová protetika 
Jungmannova 3, 612 00 Brno  
MUDr. J. Malášek 
Telefon: 541 240 551       
 
Soukromá ORL ordinace pro dětské a dospělé pacienty 
náměstí 28. dubna 1069/2, 635 00  Brno-Bystrc 
MUDr. Bořek Semrád 
Telefon: 546 215 713 
Fax: 541 232 300 
E-mail:  borek.semrad@seznam.cz 
 
Ambulance ušního, nosního a krčního specialisty 
Černopolní 215/20, 613 00  Brno-Černá Pole 
MUDr. Ivanka Čuchnová 
Telefon: 545 577 080 
 
Ambulance ORL a foniatrie 
Bartošova 1832/5, 602 00  Brno-Černá Pole  
MUDr. Marie Pešlová 
Telefon: 545 210 815 
E-mail:  foniatrie@email.cz 
 
Ordinace odborného lékaře otorinolaryngologie 
Jungmannova 699/3, 612 00  Brno-Královo Pole 
MUDr. Jaroslav Malášek 
Telefon: 541 240 551 
 
Ambulance pro choroby ušní, nosní a krční 
Halasovo náměstí 597/1, 638 00  Brno-Lesná 
MUDr. Irena Žáčková 
Telefon: 548 220 087 
 
Ordinace dětské lékařky ORL 
Halasovo náměstí 597/1, 638 00  Brno-Lesná 
MUDr. Libuše Přidalová 
Telefon: 545 222 114 
E-mail:  epridalova@volny.cz 
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Ordinace odborného lékaře pro choroby ušní, nosní, krční 
Horníkova 2485/34, 628 00  Brno-Líšeň 
MUDr. Dana Štěpánková 
Telefon: 544 134 251, 544 134 250 
E-mail:  orl.stepankova@volny.cz 
 
Ordinace odborného lékaře otorinolaryngologie  
Úpatní 193/58, 634 00  Brno-Nový Lískovec 
MUDr. Pavel Ovísek 
Telefon: 547 352 665 
Mobil:  723 351 446 
 
Ordinace odborného lékaře otorinolaryngologa 
Běhounská 113/8, 602 00  Brno-město 
MUDr. Božena Kučerová 
Telefon: 542 212 484 
E-mail:  kucerovabozena@seznam.cz 
Web: www.bozenakucerova.klekari.cz 
 
Ordinace ORL 
Josefská 25/2, 602 00  Brno-město 
MUDr. Zdeněk Mechl 
Telefon: 542 214 770 
E-mail: zdenek.mechl@quick.cz 
 
Ordinace ušní, nosní a krční 
Hlinky 48/122, 603 00  Brno-Pisárky 
MUDr. Ladislav Pokorný 
Telefon: 543 211 818 
 
Ordinace odborného lékaře ORL 
Banskobystrická 984/87, 621 00  Brno-Řečkovice 
MUDr. Oldřich Skokan 
Telefon: 549 275 411 
E-mail:  skokan@mistral.cz 
 
Ordinace odborného lékaře ušního, nosního a krčního 
Banskobystrická 984/87, 621 00  Brno-Řečkovice 
MUDr. Ivo Trubák, s.r.o. 
MUDr. Hynková 
Telefon: 549 275 411 
Mobil:  775 224 268 
E-mail: trubakmudr@volny.cz 
Web: www.trubakmudr.cz 
 
Ordinace odborného lékaře otorinolaryngologie 
U pošty 402/14, 625 00  Brno-Starý Lískovec 
MUDr. Jiří Karásek 
Telefon: 547 211 501, 544 502 262 
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Dětské centra ORL 
Pekařská 440/84, 602 00  Brno-Staré Brno 
MUDr. Pavel Horník 
Telefon: 543 242 694 
E-mail:  pavel.hornik@volny.cz 
MUDr. Šárka Dolníčková 
Telefon: 543 242 694 
E-mail:  dolnickovasarka@seznam.cz 
Web: www.volny.cz/pavel.hornik 
 
ORL klinika 
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Pekařská 664/53, 602 00  Brno-Staré Brno 
prof. MUDr.Rom Kostřica, CSc. 
MUDr. Jiří Hložek 
MUDr. Jana Chaloupková 
Telefon: 543 182 923 
Web: www.fnusa.cz 
 
Ambulance ušního, nosního a krčního specialisty 
Žlutý kopec 543/7, 602 00  Brno-Staré Brno 
Telefon: 543 136 114, 543 131 111 
Web: www.mou.cz 
 
Ordinace odborného specialisty ušního, nosního a krčního lékařství 
Mendlovo náměstí 907/1A, 603 00  Brno-Staré Brno 
MUDr. Helena Čutová 
Telefon: 543 233 472 
E-mail: cutova@cmail.cz 
 
Ordinace odborné lékařky otorinolaryngologie 
Vídeňská 546/55, 639 00  Brno-Štýřice 
MUDr. Anna Bechyňská 
Telefon: 543 524 466 
E-mail: bech@post.cz 
 
Ambulance pro choroby ušní nosní a krční 
Zahradníkova 2/8, 602 00  Brno-Veveří 
MUDr. Igor Marek 
Telefon: 541 552 277 
E-mail:  igor.marek@email.cz 
 
Ordinace odborného lékaře otorinolaryngologie 
Obilní trh 310/4, 602 00  Brno-Veveří 
MUDr. Martina Šumberová 
Telefon: 541 219 864 
E-mail: martina.sumberova@seznam.cz 
Web: www.martinasumberova.klekari.cz  
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Ordinace odborného lékaře pro nemoci ušní, nosní a krční 
Bratislavská 183/2, 602 00  Brno-Zábrdovice 
MUDr. Alena Hudečková 
Telefon: 542 220 001 
E-mail: hudya@seznam.cz 
Web: www.alenahudeckova.cz 
 
Ambulance ORL 
Vojenská nemocnice Brno, Zábrdovická 3/3, 615 00  Brno-Zábrdovice  
MUDr. Josef Straka 
mjr. MUDr. Pavel Hort 
MUDr. Jaroslava Brzobohatá 
MUDr. Michaela Bláhová 
Telefon: 973 445 615 
E-mail:  jstraka@vnbrno.cz 
Web: www.vnbrno.cz/orl.htm 
 
Ordinace odborného lékaře ušního, nosního a krčního  
Makovského náměstí 3147/2, 616 00  Brno-Žabovřesky 
MUDr. Vladimíra Fullerová 
Telefon: 539 090 215 
E-mail:  v.fullerova@volny.cz 
 
Soukromá ordinace odborného lékaře otorinolaryngologie 
Velkopavlovická 4310/25, 628 00  Brno-Židenice 
MUDr. Pavel Horský 
Telefon: 544 239 004 
E-mail:  ak.horska@seznam.cz 
 
Soukromá ordinace odborného lékaře ORL 
Vini ční 4049/235, 615 00  Brno-Židenice 
MUDr. Marta Hofmanová 
Telefon: 533 306 170 
Web: www.usninosnikrcni.estranky.cz 
 
Ordinace odborného lékaře ORL 
Kuklenská 2221/31, 615 00  Brno-Židenice 
MUDr. Miroslav Malíšek 
Telefon: 545 103 216 
 
 

Brno-venkov 
 
Ordinace odborného lékaře ušního, nosního a krčního 
Široká 401/16, 664 91  Ivančice 
MUDr. Hana Jarošová 
Telefon: 546 434 062 
E-mail: dr.jarosova@sezam.cz 
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Otorinolaryngologická ambulance 
Blanenská 982, 664 34  Kuřim 
MUDr. Ivana Navrátilová 
Telefon: 541 428 222 
 
Privátní ORL ambulance 
Zámecká 49, 665 01  Rosice 
MUDr. Ivan Pár 
Telefon: 546 411 204, 546 411 205 
E-mail:  ipar@nem-km.cz 
 
Ordinace odborného lékaře ušního, nosního a krčního 
nám. Míru 24, 666 01  Tišnov 
MUDr. Ivo Trubák, s.r.o. (pobočka Tišnov) 
MUDr. Jančivá 
MUDr. Miholová 
Telefon: 549 429 921 
E-mail:  trubakmudr@volny.cz 
Web: www.trubakmudr.cz 
 
Ordinace odborného lékaře ušního, nosního a krčního 
Babická 136, 664 84  Zastávka 
MUDr. Hana Jarošová 
Telefon: 546 429 446 
E-mail: dr.jarosova@sezam.cz 
 
Foniatrická ambulance-poliklinika  
Náměstí Míru 149, 667 01 Brno-Židlochovice  
MUDr. M. Pešlová  
Telefon: 547 231 999 
Web: www.moje-klinika.cz 
 
 

Břeclav 
 
ORL ambulance 
Nemocnice Břeclav, U Nemocnice 3066/1, 690 02  Břeclav  
Telefon: 519 315 670 
E-mail: dokumentace_orl@nembv.cz 
Web: www.nembv.cz/?p=116 
 
Soukromá ORL a foniatrická ambulance 
Bří Mrštík ů 2708/38, 690 02  Břeclav 
MUDr. Dagmar Pluháčková 
Telefon: 519 303 223 
Mobil:  720 209 174 
E-mail: pluhackovad@seznam.cz 
Web: www.pluhackova.euweb.cz/index_home.php 
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Otorinolaryngologická ordinace 
Bří Mrštík ů 2708/38, 690 02  Břeclav 
MUDr. Ivana Krátká 
Telefon: 519 303 351 
E-mail:  kratka@box.cz 
 
Pracoviště ušní, nosní, krční 
Poliklinika B řeclav, s.r.o., Bří Mrštík ů 2708/38, 690 02  Břeclav 
MUDr. Dagmar Hošnová 
Telefon: 519 303 223, 519 303 351 
Email: info@poliklinika.cz 
Web: www.poliklinika.cz/dospele/odborni-lekari/oddeleni/orl-1 
 
Soukromá ORL ambulance 
Piaristů 987/28, 692 01  Mikulov 
MUDr. Monika Dvořáková 
Telefon: 519 510 850 
 
Nemocnice Valtice s.r.o., ORL odd. 
Klášterní 4, 691 42 Valtice  
MUDr. J. Kynická  
Telefon: 519 363 137 
Web: www.nemvalt.cz 
 
 

Hodonín 
 

 
Poskytování ambulantní péče a preventivních prohlídek v oboru ušní, nosní 
a krční pro děti a dospělé 
Národní třída 1959/90, 695 01  Hodonín 
MUDr. Anna Horsáková 
Telefon: 518 343 201 
 
Nemocnice, ORL a foniatrie 
Strážovská 976, 697 33 Kyjov 
Prim. MUDr. S. Gerhardová, MUDr. Kubeková  
Telefon: 518 601 342       
Web: www.nemkyj.cz 
 
ORL ambulance 
Nemocnice Kyjov, Strážovská 1247, 697 01  Kyjov 
MUDr. Jaroslav Vymazal 
Telefon: 518 601 658 
E-mail:  primunk@nemkyj.cz 
Web: www.nemkyj.cz/node/53 
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ORL ordinace 
Masarykovo náměstí 35/9, 697 01  Kyjov  
Doc. MUDr. Petr Kučera, CSc. 
Telefon: 518 610 280 
E-mail: petrkrakov@atlas.cz 
Web: www.petrkucera.klekari.cz 
 
Ordinace pro ambulantní péči v oboru ušní, nosní a krční pro děti a dospělé 
třída Komenského 740/51, 697 01  Kyjov 
MUDr. Richard Strýček 
Telefon: 518 613 011 
Mobil: 777 936 586 
E-mail: strycek@nemkyj.cz 
 
ORL ordinace 
U polikliniky 1289, 698 01  Veselí nad Moravou 
MUDr. Eva Míšová 
Telefon: 518 396 175, 511 191 102 
E-mail: eva.misova@sendme.cz 
 
Ordinace ambulantní péče v oboru ušní, nosní a krční pro děti a dospělé 
Kollárova 1229, 698 01  Veselí nad Moravou 
MUDr. Renata Dudová 
Telefon: 518 311 188 
E-mail: r.dudova@tiscali.cz 
 

Vyškov 
 
Otorinolaryngologická ordinace 
Sovětská 912, 685 01  Bučovice 
MUDr. Jiří Váhala 
Telefon: 517 325 716 
 
Otorinolaryngologická ordinace 
Jiráskova 880, 684 01  Slavkov u Brna 
MUDr. Jiří Váhala 
Telefon: 544 220 246 
 
Otorinolaryngologická a foniatrická ordinace 
Purkyňova 421/36, 682 01 Vyškov-Nosálovice 
MUDr. Eva Bártková 
Telefon: 517 315 608 
 
Otorinolaryngologická ordinace 
Purkyňova 421/36, 682 01 Vyškov-Nosálovice 
MUDr. Jiří Cetkovský 
Telefon: 517 315 602 
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Znojmo  
Ordinace odborného lékaře otorinolaryngologie 
Znojemská 235, 672 01  Moravský Krumlov 
MUDr. Jana Kobyláková 
Telefon: 515 322 444 
E-mail: kobylakova.jana@seznam.cz 
 
ORL ambulance 
Nemocnice Znojmo, MUDr. Jana Janského 11, 66902 Znojmo 
Prim. MUDr. Libor Vykoupil 
Telefon: 515 215 351 
E-mail:  primar.orl@nemzn.cz 
Web: www.nemzn.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=600118&id_u=17550&p1=20128 
 

Odborná lékařka chorob ušních, nosních a krčních 
Vídeňská třída 3442/8, 669 02  Znojmo 
MUDr. Jana Lattová 
Telefon: 515 220 039 
E-mail: j.lattova@quick.cz 
 
Odborná lékařka chorob ušních, nosních a krčních 
MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02  Znojmo 
MUDr. Jana Lattová 
Telefon: 515 215 692 
E-mail: j.lattova@quick.cz 
 
Ordinace odborného lékaře ORL homeopatie 
MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02  Znojmo 
MUDr. Milan Ježek 
Telefon: 515 215 602 
 

LOGOPEDICKÁ PRACOVIŠTĚ V JMK 
 

 

Blansko 
 

Logopedická ambulance  
Seifertova 3, 678 01 Blansko 
Mgr. Jaroslava Bártová 
Telefon: 516 415 000 
E-mail:  jaroslava.bartova@tiscali.cz 
 

Nemocnice Blansko 
Sadova 33, 678 01 Blansko 
Mgr. Hana Linhartová 
Telefon: 516 838 391 
E-mail:  h.hanulka@seznam.cz 
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Boskovice 
IN BOSKOVICE a.s. 
Otakara Kubína 179, 680 21 Boskovice 
Mgr. Ivona Vitouchová 
Telefon: 516 491 233 
E-mail:  ivona.bayerova@seznam.cz 
Web: www.nemocniceboskovice.cz 
 
 

Brno-město 
 
AUDIO –Fon Centr s.r.o. 
Obilní trh 4 , 602 00 Brno 
Odborná logopedka Anna Bušová 
Telefon: 541 246 598 
Web: www. Audiofon.cz 
 
Ambulance klinické logopedie  
Velkopavlovická 27, 628 00 Brno 
Mgr. Lucie Bečvářová 
Telefon: 737 146 633 
E-mail: luciebecvarova74@seznam.cz 
 
Ambulance klinického logopeda  
Poliklinika – Bystrc, 635 00 Brno 
Mgr. Zdeňka Lauermannová 
E-mail:  logoplau@mybox.cz 
 
Centr.děts.odb.služeb,poliklinika O. Teyschela - CDOZS 
Žerotínovo nám. 6, 602 00 Brno 
PaedDr. Taťjána Kislingová  
Telefon: 533 302 275 
E-mail: kislingova@cdozs.cz 
Mgr. Milena Žáková  
Telefon: 533 302 311 
E-mail: logopedickaambulance@seznam.cz  
 
Dětský logopedický stacionář 
Synkova 26, 628 00 Brno 
Mgr. Lada Nekvapilová  
E-mail:  nelyna@seznam.cz 
Mgr. Alexandra Trýsková  
Telefon: 544 210 127 
E-mail: alexandra.t@email.cz 
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FN Brno, pracoviště dětské medicíny, ORL klinika 
Černopolní 9, 662 63 Brno 
Mgr. Denisa Bezděková  
Telefon: 532 234 220 
E-mail: bezdekovad@seznam.cz 
Mgr. Bronislava Bubeníčková  
Telefon: 532 234 220 
E-mail: bronty@email.cz 
Mgr. Iva Pástorová  
Telefon: 532 234 220 
E-mail: iva.pastorova@gmail.com 
 
FN Brno, pracoviště medicíny dospělého věku, Neurologická klinika LF 
MU a FN Brno 
Jihlavská 20, 625 00 Brno 
Vedoucí: PhDr. Milena Košťálová 
Telefon:532 232 350 
E-mail:  mkostal@fnbrno.cz 
Mgr. Naděžda Lasotová  
Telefon: 532 232 350 
E- mail: nadezda.lasotova@fnbrno.cz 
 
FN u sv. Anny a LF MU, 1.neurologická klinika 
Pekařská 53, 656 91 Brno  
Vedoucí: PaedDr. Pavel Katrušák 
Telefon: 543 182 682 
E-mail:  pavel.katrusak@fnusa.cz 
 
FN u sv. Anny v Brně, Oddělení klinické logopedie 
Pekařská 53, 656 91 Brno 
Mgr. Petra Klusáčková  
Telefon: 543 185 409 
E-mail:  klusackovap@email.cz 
Mgr. Petra Kučerová  
Telefon: 543 184 097 
E-mail:  petra.kucerova86@gmail.com 
 
Klinická logopedie 
Králova 14A, 616 00 Brno 
PaedDr. Dana Švandová  
Telefon: 549 245 072 
E-mail:  d.svandova@email.cz 
 
Klinická logopedie 
Vini ční 66, 615 00 Brno 
Mgr. Oldřiška Veselá  
Telefon: 604 281 767 
E-mail:  klinicka.logopedka@gmail.com 
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Klinická logopedie  
Štefánikova 40, 612 00 Brno 
PaedDr. Lenka Němcová  
Telefon: 541 240 372 
E-mail:  logopedianem@centrum.cz 
 
Klinická logopedie 
Josefská 25/27, 602 00 Brno 
Mgr. Hana Kulčáková  
Telefon: 542 210 991 
E-mail:  hana.kulcakova@seznam.cz 
 
Soukromá klinika LOGO, s.r.o. 
Adresa: Vsetínská 20, 639 00 Brno 
Vedoucí: PaedDr. Ilona Kejklíčková, PhD.  
E-mail:  logo@logoped.cz 
Mgr. Barbora Aujezdská  
E-mail:  b.aujezdska@seznam.cz 
Mgr. Martina Farská  
Telefon: 545 214 844 
E-mail:  farskam@seznam.cz 
Mgr. Pavel Florian  
Telefon: 5 45214844 
E-mail:  pflori@seznam.cz 
Mgr. Radka Florianová  
Telefon: 543420 685 
E-mail:  kovarikova.r@email.cz 
Mgr. Barbora Havelková  
Telefon: 543 420 666 
E-mail:  HavelkovaBarbora@seznam.cz 
Mgr. Jana Kučerová  
E-mail:  xkucerovaj@seznam.cz 
Mgr. Martina Mokrá  
Telefon: 543 232 323 
E-mail:  martina@windsoft.cz 
Mgr. Šárka Pacáková  
Telefon: 296 150 650 
E-mail:  sarka.pac@post.cz 
Mgr. Miroslava Palečková  
E-mail:  logo.paleckova@email.cz 
Mgr. Pavla Prodělalová  
Telefon:543420 666 
E-mail:  pavlaprodelalova@email.cz 
PhDr. Petr Staníček  
Telefon: 543 232 323 
E-mail:  logo.stanicek@email.cz 
Mgr. Romana Sukovatá  
Telefon: 543 232 323 
E-mail:  r.smerdova@seznam.cz 
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Dětské rehabilitační centrum 
Kyjevská 5, 625 00 Brno 
Vedoucí: Mgr. Iva Pástorová 
Telefon: 547 211 504 
E-mail:  iva.pastorova@gmail.com 
 
Logopedická ordinace 
Pekařská 440/84, 602 00 Brno - střed 
PaedDr. Václav Baslík 
Telefon: 736 523 605 
E-mail:  logopediebaslik@email.cz, vbaslik@email.cz 
 

 

Brno-venkov 
 
Klinická logopedie 
Sv.Čecha 173, 664 01 Bílovice nad Svitavou 
Vedoucí: Mgr. Hana Slaná 
Telefon: 604 213 720, 604 600 322 
E-mail:  slanyl@tiscali.cz 
 
Ordinace klinické logopedie 
Široká 16, 664 91 Ivančice  
Vedoucí: PaedDr. Milena Mezlíková 
Telefon: 774 401 339, 546 439 603 
E-mail:  milenamezlikova@tiscali.cz 
 
Klinická logopedie 
Poděbradova 413, 664 42 Modřice  
Vedoucí: Mgr. Hana Slaná 
Telefon: 604 603 857, 604 600 322 
E-mail:  slanyl@tiscali.cz 
Mgr. Naděžda Pochopová  
Telefon: 604 603 857 
E-mail:  pochopovi@tiscali.cz 
 
Ordinace klinické logopedie 
Znojemská 235, 672 01 Moravský Krumlov 
Vedoucí: PaedDr. Milena Mezlíková 
Telefon: 774 401 339, 546 439 603 
E-mail:  milenamezlikova@tiscali.cz 
 
Logopedická ambulance  
Malinovského 551, 684 01 Slavkov u Brna 
Vedoucí: PhDr. Mgr. Kamila Finkesová 
Telefon: 736 258 050 
E-mail:  kamilafinkesova@seznam.cz 
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Klinická logopedie 
K. Čapka 13, 664 51 Šlapanice 
Vedoucí: Mgr. Hana Slaná 
Telefon: 604 213 720, 604 600 322 
E-mail: slanyl@tiscali.cz 
Mgr. Veronika Dostálová  
Telefon: 604 213 720 
E-mail: veronika.dostalova@centrum.cz 
 

Logopedická ambulance  
Nám. Míru 24, 666 01 Tišnov 
Vedoucí: Mgr. Bohuslava Výletová 
Telefon: 549 439 922, 604 215 884 
E-mail:  vyletova@seznam.cz 
 
 

Břeclav 
 
Klinický logoped 
Bří Mrštík ů 38 (poliklinika Břeclav s.r.o.), 690 74 Břeclav 
Mgr. Alice Hudcová  
Telefon: 519 303 299 
E-mail:  alicelog@seznam.cz 
 

Klinická logopedie 
Dvořákova 1, 693 01 Hustopeče 
Vedoucí: Mgr. Halka Petláková  
E-mail:  halka@selfnet.cz 
 

Klinická logopedie 
Piaristů 26, 692 01 Mikulov 
Mgr. Alexandra Konešová  
Telefon: 519 512 258 
E-mail:  konesova@seznam.cz 
 
 

Hodonín 
 
Logopedická ambulance 
Muchova 2, 695 01 Hodonín 
Mgr. Yvona Lingová  
Telefon: 775 043 439 
E-mail:  yvonalingova@seznam.cz 
 

Klinická logopedie 
Masarykovo náměstí 4, 695 01 Hodonín 
Vedoucí: Mgr. Lucie Tokošová  
E-mail:  l.tokosova@centrum.cz 
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ON Kyjov - foniatrické oddělení 
Strážovská 1247, 697 01 Kyjov 
Mgr. Alice Kolaříková  
E-mail:  kolarikova@nemkyj.cz 
Telefon: 518 601 345 
Mgr. Martina Holubová  
Telefon: 518 601 346 
E-mail:  holubova@nemkyj.cz 
 

Klinická logopedie  
Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou 
Mgr. Jan Dvořák  
Telefon: 603 875 198 
E-mail:  nz.dvorak@seznam.cz 
Mgr. Jarmila Kratochvílová  
E-mail:  kratochvilova.ja@seznam.cz 
Mgr. Martina Peluchová  
E-mail:  martinapel.x@seznam.cz 
 
 

Vyškov 
 
Logopedická ambulance  
Sovětská 931, 685 01  Bučovice  
PhDr. Mgr. Kamila Finkesová  
Telefon: 603 335 780 
E-mail:  kamilafinkesova@seznam.cz 
Mgr. Barbora Zajíčková  
Telefon: 544 423 460 
E-mail:  bzajickova@email.cz 
 
Klinická logopedie  
Puškinova 63, 682 01 Vyškov 
Mgr. Andrea Cigánková  
Telefon: 517 343 703 
E-mail:  a.cigankova@post.cz 
 
Logopedická ambulance 
Tyršova 4, 682 01 Vyškov  
PhDr. Mgr. Kamila Finkesová  
Telefon: 544 423 460 
E-mail:  kamilafinkesova@seznam.cz 
 
Logopedická ambulance  
Tyršová 4, 682 01 Vyškov 
Mgr. Jana Fialová  
Telefon: 608 055 831 
E-mail:  anajavolaif@seznam.cz 
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Znojmo  
 
Klinická logopedie 
Dolní česká 1, 669 02 Znojmo 
Mgr. Eva Ševčíková  
Telefon: 515 243 964 
E-mail:  sevcikova.e@volny.cz 
 
Klinická logopedie 
Rufoleckého 3, 669 02 Znojmo 
Mgr. Jitka Krafková  
Telefon: 515 220 447 
E-mail:  krafkova@volny.cz 
 
Nemocnice Znojmo 
Mudr. Jánského 11, 669 02 Znojmo 
Mgr. Miloslava Horová 
Telefon: 724 716 215 
E-mail:  kopeckovi@centrum.cz 
 
 

Centrum pro neslyšící maminky při Ústavu pro 
matku a dítě Podolí (CNM) 

 
Adresa: Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157, 147 00, Praha 4 – Podolí 
Telefon: 739 089 887 
Kontakt:  MUDr. L'uba Lapšanská, E-mail:  luba.lapsanska@gmail.com 
                MUDr. Tereza Cvejnová, E-mail: tereza.cvejn@gmail.com 
Web: www.upmd.cz/?lang=cz&category=1-5-74 
                
Centrum pro neslyšící maminky ÚPMD (CNM) poskytuje od června 2004 neslyšícím 
maminkám stejnou péči jako slyšícím. Mohou zde rodit sluchově postižené matky z celé ČR. 
 
Popis cílové skupiny 

• Nastávající neslyšící maminky. 
 
Poskytované služby 

• Před porodem je nutná návštěva v poradně po předchozím objednání (fax, mobil,       
e-mail). 

• V Centru působí 4 asistenti, kteří ovládají základy znakového jazyka a jsou schopni 
maminkám odborně poradit. Podobné centrum funguje zatím pouze ve Velké Británii 
v Londýně. 

• Péče o neslyšící maminky začíná již před porodem. Jednou týdně v danou dobu je 
v poradně pro těhotné přítomen tlumočník znakového jazyka ze střediska rané péče 
Tamtam. Je možno domluvit návštěvu tlumočníka individuálně, například při 
ultrazvukovém vyšetření apod. 

• Pokud si maminka přeje, může mít tlumočníka po celou dobu porodu. Většinou 
tlumočí stejný tlumočník, kterého již klientka zná z předchozích setkání. 
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• K dispozici je jeden pokoj vybavený speciálními pomůckami - počítačem, světelnou 
      a vibrační signalizací pláče dítěte, signalizací klepání na dveře. 
• Upřednostňován systém rooming in, což znamená, že maminka má dítě stále u sebe. 
• Již během pobytu v Centru je možné vyšetřit sluch u novorozence, takže rodiče hned  

         ví, zda jejich dítě bude slyšící či sluchově postižené. 
• Je možná spolupráce s foniatrickým pracovištěm ve Fakultní nemocnici v Motole       

a Centrem rané péče Tamtam. 
 

 

KOCHLEÁRNÍ IMPLANTACE 
 
 

AIMA s.r.o. 
 

Adresa: Zavadilova 24, 160 00 Praha 6 
Telefon/fax: 222 958 142 
Mobil:  725 611 428 
E-mail:  jprihodova@aima.cz 
Web: www.aima.cz 
Kontaktní osoba: MUDr. Jaroslava Příhodová 
 
Popis cílové skupiny 

• Stávající a budoucí uživatelé kochleárního implantátu, jejich rodiny. 
 
Poskytované služby 

• Společnost Aima, s.r.o. je výhradním dovozcem kochleárních implantátů Nucleus 
australské firmy Cochlear pro Českou republiku a již 12 let zajišťuje spolehlivé 
zázemí programu kochleárních implantací Nucleus v České republice po stránce 
obchodní, organizační a odborně poradenské. 

• Domníváte-li se, že by Vám nebo Vašemu dítěti mohl pomoci kochleární implantát, 
obraťte se na centrum kochleárních implantací, adresy najdete na odkazu. 

• Najdete zde: informace o kochleárních implantátech, pro koho je určen, co lze od něho 
očekávat, jak probíhá předoperační vyšetření, operace a následná rehabilitace, návody 
a tipy pro uživatele kochleárního implantátu Nucleus, důležité adresy a odkazy. 
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Centrum kochleárních implantací u dětí (CKID) 
 
Adresa: Centrum kochleárních implantací u dětí,ORL klinika 2. LF UK, Fakultní  
               nemocnice Motol, V Úvalu 84, 150 18 Praha 5 
Telefon: 224 432 601 
Fax: 224 432 620 
E-mail:  zdenek.kabelka@fnmotol.cz 
Web: www.ckid.cz 
Vedoucí centra: doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph.D. 
 
Centrum kochleárních implantací u dětí (CKID) bylo zřízeno Ministerstvem zdravotnictví 
roku 1996 na ORL klinice UK 2. LF a Fakultní nemocnici Praze-Motole jako jediné 
pracoviště v České republice, které se zabývá problematikou kochleárních implantací u dětí    
a mladistvých do 18 let. Na kochleární implantaci spolupracuje multidisciplinární tým 
odborníků: (otochirurg, foniatr, klinický psycholog, otolaryngologové, kliničtí logopedi, 
kliničtí inženýři a audiologické sestry) je soustředěn na dvou pracovištích a spolupracuje        
s dalšími odborníky (neurolog, rentgenolog, anesteziolog). 
 
Popis cílové skupiny 

• Pro děti ohluchlé po zánětu centrálního nervového systému. 
• Pro děti, které se narodily s oboustranným těžkým postižením sluchu a kde ani 

intenzivní rehabilitace s výkonnými sluchadly neumožňuje vnímání a rozvoj řeči. 
 
Poskytované služby 
Ambulantní (rehabilita ční) část 
 
Adresa: Centrum kochleárních implantací u dětí, Foniatrické oddělení ORL kliniky UK   
               2.LF,U Mrázovky 15, 150 00 Praha 5 
Telefon: 251 013 811 
E-mail: Eva.Vymlatilova@fnmotol.cz 
Vedoucí pracoviště: PhDr. Eva Vymlátilová 

• Ambulantní část zajišťuje předoperační a pooperační rehabilitační péči včetně 
programování řečového procesoru. Společně s odborníky lůžkové části hodnotí 
možnost využití kochleárního implantátu u jednotlivých kandidátů a vybrané 
kandidáty předkládá ke schválení Komisi pro posuzování úhrady CI. Úzce 
spolupracuje s logopedy v místě bydliště a s pracovníky speciálně pedagogických 
center při školách pro sluchově postižené. 

 
Lůžková část 
 
Adresa: Centrum kochleárních implantací u dětí, ORL klinika 2. LF UK, Fakultní               
               nemocnice Motol, V Úvalu 84, 150 18 Praha 5 
Telefon: 224 432 601 
Fax: 224 432 620 
E-mail: zdenek.kabelka@fnmotol.cz 
Web: www.ckid.cz/seznamch.asp 
Vedoucí centra: doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph.D. 

 
 



 83 

• Na lůžkové části Centra kochleárních implantací je prováděna druhá část    
předoperačních testů a vyšetření, vysokorozlišovací CT vyšetření i vyšetření NMR 
(nukleární magnetickou rezonancí). Jsou zde prováděny všechny potřebné operace 
včetně kofochirurgických zákroků. 

• Pracoviště úzce spolupracuje se specializovaným genetickým pracovištěm. 
 
 

Centrum kochleárních implantací - Klinické 
pracoviště pro dospělé 

Kofochirurgická ambulance (ušní chirurgie, kochleární implantáty) 
 
Adresa: Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku UK 1. LF, V Úvalu, 150 00 Praha 5    
               Motol 
Telefon: 224 434 301 
Fax: 224 434 319 
E-mail: jiri.skrivan@lfmotol.cuni.cz 
Web: www.fnmotol.cz/klinika-orl-a-chirurgiehlavy-a-krku-uk-1-lf.html?pracoviste=35 
Vedoucí pracoviště: As. MUDr. Jiří Skřivan, CSc. 
 
Popis cílové skupiny 

• Dospělí jedinci, kteří ztratili sluch např. po meningitidě, jiné nemoci či úrazu, nebo 
kterým se sluch postupně zhoršoval a než ohluchli úspěšně využívali sluchadla. 

• Dospělí jedinci, kteří se narodili neslyšící nebo kteří ztratili sluch v raném dětství, 
mají obvykle jen velmi malý prospěch z kochleární implantace vzhledem k tomu, že 
mozek, který dlouho nedostává dostatek sluchových informací, postupně ztrácí 
schopnost zvuky a řeč zpracovávat. 

 
Specializace kliniky 

• Na klinice jsou prováděny chirurgické zákroky v oboru otorinolaryngologie                 
a chirurgie hlavy a krku v nejširším spektru v České republice. 

• Součástí jednotlivých chirurgických programů kliniky jsou i unikátní, 
superspecializované výkony, které na jiných pracovištích nejsou zavedeny - týká se to 
zejména onkologických operací s rozsáhlými rekonstrukcemi, operace báze lební 
včetně operací nádorů statoakustického nervu a implantací kochleárních a kmenových 
sluchových neuroprotéz pro léčbu úplné oboustranné hluchoty. 
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Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba 
Foniatrická ambulance ORL kliniky 

 
Adresa: Foniatrická ambulance ORL kliniky, Fakultní  nemocnice Ostrava, 17. listopadu 
               1790, 708 52 Ostrava-Poruba 
Telefon: 597 375 805 
E-mail:  pavel.kominek@fno.cz 
Web: www.fno.cz/otorinolaryngologicka-klinika/odborne-ambulance 
Přednosta: Doc. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D. MBA 
 
Popis cílové skupiny 

• Děti s kochleárním implantátem. 
 
Poskytované služby 

• Foniatrická ambulance ORL kliniky FN OV provádí od října 2008 nastavování 
řečových procesorů kochleárních implantátů (uživatelé kochleárních implantátů již 
nemusí na nastavování řečových procesorů dojíždět do Centra kochleárních implantací 
v Praze). Vzhledem k velice úzké spolupráci se Speciálně pedagogickým centrem 
Ostrava – Poruba je v současné době prováděno nastavování pouze u dětí. Výhledově 
se plánuje nastavování i u dospělých pacientů. 
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6. Kompenzační a technické  
pomůcky 
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KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 87 
 
 

* Anticer s.r.o. a Interhelp  
* AudioNIKA  
* AURIS 
* KOMPONE, s.r.o.  
* K+D SERVIS  
* REJA spol. s r.o. 
* OS – Elektroakustik spol. s r.o. 
* Widex Line spol. s r.o. 

 
 

DALŠÍ FIRMY V ČR ZAJIŠTUJÍCÍ PRODEJ  
A SERVIS KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 92 
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KOMPENZAČNÍ POMŮCKY 
 
 

Anticer s.r.o. a Interhelp 
Služby pro nedoslýchavé 

 
Adresa: Tomanova 3/5, 301 00 Plzeň 
Telefon/fax: 377 420 933, 377 420 934 
E-mail:  anticer@vol.cz 
Web: www.anticer.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Zdeněk Kašpar 
 
Druh služby 

• Společnost Anticer s.r.o. společně s firmou Interhelp - Zdeněk Kašpar a neziskovou 
organizací Český klub nedoslýchavých HELP založili sdružení Audiohelp, jehož 
záměrem je poskytovat komplexní služby pro sluchově postižené. Prostřednictvím 
poradenských středisek Českého klubu nedoslýchavých HELP (Plzeň, Brno, Hradec 
Králové, Ostrava, Ústí nad Orlicí,Uherský Brod, Břeclav a Pardubice) mohou těchto 
komplexních služeb využít nejen sluchově postižení z Plzeňského kraje, ale i sluchově 
postižení z dalších krajů naší republiky. 

 
Popis cílové skupiny 

• Osoby se sluchovým postižením. 
 
Popis poskytované služby: 

• výroba individuálních zvukovodových sluchadel ANTICER, AUDIFON; 
• servis a opravy sluchadel, záruční opravy sluchadel Philips, Beltone, Audifon               

a Antice; 
• prodej závěsných sluchadel Audifon aj.; 
• výroba a prodej kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené (signalizace zvonění 

domovního zvonku a telefonu, signalizace zvuku, telefony, zesilovače, poslech 
televize, vibrační budík, vibrační hodinky, vibrační minutka atd.); 

• prodej baterií do sluchadel (maloobchod i velkoobchod); 
• komplexní individuální poradenství pro nedoslýchavé a jinak sluchově postižené. 
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AudioNIKA 

služby pro sluchově postižené 
 

Sídlo firmy: 
Adresa: Jasenice 108,756 41 Lešná u Valašského Meziříčí 
Telefon: 731 157 590 
E-mail:  jo@audionika.cz, jan.odstrcilik@centrum.cz 
Web: www.audionika.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Jan Odstrčilík  
                             
Provozovna „UCHO“ Valašské Meziříčí: 
Adresa: Křížkovského 114, 757 01 Valašské Meziříčí 
Telefon: 602 599 871, 774 191 199 
E-mail:  rs@audionika.cz 
Kontaktní osoba: Radim Sixta 
 
Popis cílové skupiny 

• Osoby se sluchovým postižením. 
 
Popis poskytované služby: 

• dovoz, nastavování a servis kochleárních implantátů MED-EL (Rakousko); 
• dovoz, prodej, nastavování a servis sluchadel při použití výpočetní techniky výrobců: 

            GN ReSound (Dánsko), Magnatone (USA); 
• prodej baterií do sluchadel iCellTech (Korea); 
• výroba a prodej českých zvukovodových a závěsných digitálních i analogových 

sluchadel AUDIONIKA - libovolné doplňky, všechny typy provedení; 
• výroba a distribuce ušních tvarovek; 
• prodej a servis kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené PHONIC EAR          

a SENNHEISER - soupravy pro poslech televize, FM systémy do škol, zesilovače      
k telefonu, signalizace bytového zvonku aj.; 

• výroba a servis kolektivních naslouchacích souprav a pomůcek pro logopedii 
AUDITECH; 

• dodávky a servis diagnostických přístrojů pro ORL a foniatrii GN Otometrics; 
• ozvučení veřejných prostor pro sluchově postižené - divadla, kina apod. 
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AURIS 
 
Adresa: AURIS, Nerudova 826, 334 01 Přeštice 
E-mail:  auris@email.cz 
Web: www.auris-audio.cz 
Kontaktní osoba: Naďa Hošťálková, Telefon: 775 313 003 
                               Táňa Hošťálková, Telefon: 377 982 737, Mobil:  775 313 001 
 
Poskytované služby 

• AURIS je rodinná firma s více než dvacetiletou tradicí v oblasti zakázkové výroby 
individuálních otoplastik, ochrany sluchu a prodeje příslušenství ke sluchadlům. 
Vyrábí ušní tvarovky k závěsným sluchadlům, plavecké a protihlukové ušní ucpávky 
zhotovené na míru podle otisku ucha. Firma provozuje internetový obchod. 

• E-shop www.auris-cz.eu nabízí vše pro dobrou péči o sluchadla a ušní tvarovky jako 
jsou: baterie do sluchadel a kochleárních implantátů, odvlhčovací prostředky, čistící    
a dezinfekční prostředky, kosmetické prostředky pro uživatele sluchadel, čistící 
štětečky, zkoušečky baterií, náhradní hadičky, šňůrky ke kapesním sluchadlům, 
profukovaní balónky, univerzální ušní tvarovky typu Horn, dudlík a hříbek v několika 
velikostech, protimazové filtry do zvukovodových sluchadel, gumičky k upevnění 
sluchadla za uchem a další zboží. 

 
 

KOMPONE, s.r.o. 
Kompenzační a komunikační pomůcky pro neslyšící a nedoslýchavé 

 
Adresa: Palackého tř.120, 612 00 Brno  
E-mail:  kompone@kompone.cz 
Web: www.kompone.cz 
Kontaktní osoba: Ivan Poláček 
 
Adresa: Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky  
Telefon: 235 517 313, 235 517 691 
 
Poskytované služby: 

• obchodní činnost, dodávka a instalace komunikačních a kompenzačních pomůcek pro 
neslyšící a nedoslýchavé; 

• psací telefony, mobilní telefony; 
• faxy; 
• počítače; 
• telefonní přístroje se zesílením zvuku a s indukční smyčkou; 
• světelná i vibrační signalizace bytového zvonku, domovního zvonku, zvonění 

telefonu, faxu, příchodu SMS zprávy, zvonění budíku, klepání na dveře, pláče dítěte, 
přivolávání osob, autoalarmu, signalizace kouře a pohybu osob;  

• světelné a vibrační budíky, baterie; 
• poradenství, pomoc při jednání na úřadech; 
• demonstrace pomůcek + přednášky pro jednotlivce i spolky; 
• zdarma katalog s přehledem aktuálních novinek. 
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K+D SERVIS – sluchadla 
 
Adresa: Navrátilova 8, 110 00 Praha 1 
Telefon: 222 230 902 
Fax: 222 232 556 
Mobil:  605 259 311 
E-mail:  kd.sluchadla@tiscali.cz 
Web: www.kdsluchadla.cz 
 
Poskytované služby: 

• záruční a pozáruční opravy sluchadel AUDIFON, OTICON, PHILIPS, BELTONE; 
• pozáruční opravy sluchadel všech ostatních značek (dle možností, technického stavu   

a dostupnosti náhradních dílů) a jejich příslušenství; 
• prodej nových sluchadel; 
• zlevněných sluchadel se zárukou; 
• komisní prodej sluchadel; 
• prodej kompenzačních pomůcek a příslušenství; 
• prodej audiologické techniky firmy Sennheiser; 
• výkup funkčních starších sluchadel; 
• krátké termíny oprav (i na počkání); 
• při delší době opravy možnost zapůjčení sluchadla; 
• prodlouženou záruční dobu na opravy; 
• poradenská služba zdarma; 
• zásilková služba. 

 
 

REJA spol. s r.o. 
 

Adresa: IBC, Příkop 843/4, 602 00  Brno 
Telefon: 463 034 343, 734 495 208 
E-mail:  helpdesk.reja@gmail.com  
Web: www.komunikacnisystem.cz 
 
Poskytované služby: 

• poradenské služby s individuálním přístupem; 
• distribuci sluchadel, zařízení FM komunikace a doplňků; 
• servis sluchadel; 
• distribuce prostředků pro ochranu sluchu. 

  
Zajišťují dovoz poslechové technologie švýcarské společnosti Phonak. Provádí servis, školení 
a distribuci sluchadel a jejich doplňků. V převážné většině dodávají do výdejních pracovišť - 
ordinací, která jsou proškolená pro nastavování sluchadel podle výsledků odborného měření 
sluchu.  
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OS – Elektroakustik spol. s r.o. 
 
Adresa:  Poliklinika JIH, Matice Školské 17, 371 02 České Budějovice 
Telefon/fax: 387 730 227 
E-mail: info@elektroakustik.cz 
Web: www.elektroakustik.cz 
 
Adresa: Poliklinika Budějovická, Antala Staška 80, 140 00 Praha 
Telefon/fax: 261 006 566 

 
Poskytované služby 

• Výhradní zástupci firem A&M a STARKEY, prodej a servis sluchadel pro 
nedoslýchavé těchto značek. Poradenství zdarma pro sluchově postižené, prodej 
baterií do sluchadel.  

 
 
 

Widex Line spol. s r.o. 
 

Adresa: Bohušovická 230/12, 190 00 Praha 9 – Střížkov 
Telefon: 283 882 217 
Fax: 283 882 225 
E-mail:  info@widex.cz 
Web: www.widex.cz 
 
Adresa: Widex Line spol. s r.o., Zelný trh 293/10, 602 00 Brno 
Telefon: 543 331 630 
E-mail: brno@widex.cz 
Web: www.widex.cz 
 
Poskytované služby: 

• dovoz a distribuce digitálních sluchadel dánské firmy WIDEX; 
• servis a seřizování sluchadel WIDEX; 
• přednášky, poradenství; 
• prodej příslušenství ke sluchadlům; 
• prodej kompenzačních pomůcek; 
• nestátní zdrav. zařízení Ambulance Widex (bez účasti pojišťoven), nutné objednání. 
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DALŠÍ FIRMY V ČR ZAJIŠŤUJÍCÍ PRODEJ A SERVIS 
KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK 

 
SENNHEISER: Bohuslava Martinů 7, 140 00 Praha 4, Telefon: 241 040 940,  
Mobil: 602 151 901, Fax: 241 445 020, E-mail: panter@panter-praha.cz,  
Web: panter-praha.cz 
 
Siemens Audiologická Technika s.r.o.: Bieblova 1227/19, 15000 Praha 5 – Smíchov, 
Telefon: 257 328 161, Fax: 257 328 163, Email: sluchadla.cz@siemens.com,  
Web: www.sluchadla.cz 
 
Sluchadla KIND Martin Kind s.r.o.:  Rumunská 14, 120 00 Praha 2, Telefon: 222 516 347, 
Fax: 222 516 348, E-mail: sluchadla-kind@volny.cz, Web: www.kind.cz 
 
Sluchadlová akustika spol. s r. o.: Žitná 24, 120 00 Praha 2, Telefon/fax: 224 941 641,  
E-mail: info@sla.cz, Web: www.interton.cz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Organizace 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 94 

Audiocentrum ČKNH Brno 97 
 

Auris – klub neslyšících 97 
 

Automotoklub Neslyšících Brno - ÚAMK 97 
 

Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel 
(ASNEP) 98 
 

Brněnský spolek neslyšících 99 
 

Centrum zprostředkování tlumočníků pro neslyšící (CZTN) 99 
 

Českomoravská jednota neslyšících – ČMJN 101 
 

* Unie neslyšících Brno, o.s. – UNB 
* Spolek neslyšících Břeclav, o.s. – SNB 
* Jihlavská unie neslyšících – JUN 
* Oblastní unie neslyšících Olomouc – OUN 
* Plzeňská unie neslyšících – PUN 

 

Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. 104 
 
 

Česká unie neslyšících – ČUN 105 
 

* Brno 
* Kroměříž 
* Liberec 
* Ostrava 
* Praha 
* Zlín 

 

Federace rodičů a přátel sluchově postižených (FRPSP) 107 
 

Klub přátel červenobílé hole, o.s. 108 
 

Kulturní centrum RUCE 108 
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o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé 109 
 

* Brno 
* Hradec Králové 
* Jindřichův Hradec 
* Liberec 
* Ostrava 

 

Občanské sdružení LOGO 111 
 

PANTOMIMA S.I. (P.S.I.) 112 
 
 

PEVNOST – České centrum znakového jazyka, o.s. 113 
 

Sdružení neslyšících v Moravském krasu 114 
 
 

Sdružení uživatelů kochleárního implantátu (SUKI) 114 
 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých (SNN) v ČR 115 
 
• SNN v Jihomoravském kraji 

* Brno 
* Hodonín 
* Kyjov 
* Veselí nad Moravou 
* Zastávka u Brna 

 
• Další SNN v České republice 

* Beroun 
* Domažlice 
* Hradec Králové 
* Chrudim 
* Jihlava 
* Kroměříž 
* Most 
* Ostrava 
* Plzeň 
* Praha 8 
* Praha 12 
* Prostějov 
* Přerov 
* Příbram 
* Šumperk 
* Tábor 
* Teplice 
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* Trutnov 
* Uherské Hradiště 
* Ústí nad Labem 
* Zlín 

 

Středisko rané péče Tamtam 122 
 

Trojrozměr 123 
 

TyfloCentrum Brno, o.p.s. 123 
 

* Brno 
* Břeclav 
* Moravský Krumlov 
* Vyškov 
* Znojmo 

 

Tyfloservis, o.p.s. 125 
 
• Krajské středisko Tyfloservis 

* Brno 
* České Budějovice 
* Hradec Králové 
* Jihlava 
* Karlovy Vary 
* Liberec 
* Olomouc 
* Ostrava 
* Pardubice 
* Plzeň 
* Praha 
* Ústí nad Labem 
* Zlín 

 

Záblesk – občanské sdružení rodičů a hluchoslepých dětí 128 
 

DALŠÍ ORGANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE 129 
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Audiocentrum ČKNH Brno 
 
Adresa: Běhounská 22/24, 612 00 Brno 
Telefon: 541 240 381 
Email:  cknh.audiocentrum@seznam.cz 
 
 

Auris – klub neslyšících 
 

Adresa: Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo 
Telefon: 515 220 768, 724 689 305 
E-mail:  auris.znojmo@centrum.cz 
Web: www.znojmo.charita.cz/dalsi-cinnost/auris-klub-neslysicich 
 
Poskytované služby 

• Auris – klub neslyšících vznikl v září 2006 v návaznosti na kurzy znakového jazyka 
pořádané Oblastní charitou Znojmo. Klub zapojuje lidi se sluchovým postižením do 
společnosti. Nabízí těmto lidem vzdělávací a volnočasové aktivity ve společnosti 
slyšících i neslyšících přátel. Slyšícím studentům kurzů znakového jazyka klub 
umožňuje jeho praktické užití. 

 
Hlavními činnostmi jsou: 

• přednášky, semináře, diskuse; 
• kultura – návštěva divadla, výstav, plesů; 
• sport – volejbal, bowling, kulečník, cyklistika, šipky, fotbal; 
• tvořivé dílny; 
• výlety, exkurze. 

 
 

Automotoklub Neslyšících Brno - ÚAMK 
 

Adresa: VUT Údolí 53, 602 00 Brno 
E-mail:  amknbrno@seznam.cz 
Web: http://amknbrno.unas.cz/ 
Zástupce: Martina Černohorská 
Hospodář: Pavel Válka 
 
Hlavní cíl  

• Informovat neslyšící v oblasti sociální, zdravotnické, právní, bezpečnosti, 
protidrogové a vzdělávací. Vychovávat mládež a připravovat lepší podmínky pro tuto 
komunitu formou odborných besídek, přednášek, školení, jízd zručnosti, cílových jízd            
a edukačních pobytů. 

 
Popis cílové skupiny 

• Osoby se sluchovým nebo kombinovaným postižením. 
 
Rubriky 

• Jsou zde informace o programech, propozice, výsledky a fotky. 
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Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých     
a jejich přátel (ASNEP) 

 
Adresa: Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 
Telefon: 235 521 412 
Fax: 235 521 411 
E-mail:  asnep@volny.cz 
Web: www.asnep.cz 
Prezident: Ing. Zdeněk Kašpar 
Viceprezidentka: Mgr.Věra Strnadová 
Výkonná ředitelka: Bc. Martina Krokusová 
 
Činnost organizace 

• Základním posláním ASNEP je umožňovat zástupcům subjektů pracujících ve 
prospěch osob se sluchovým postižením nebo jejich rodičů, aby se pravidelně 
setkávali. Členské organizace mají možnost prostřednictvím ASNEP navrhnout            
a připomínkovat předpisy, které mají ovlivnit život sluchově postižených občanů. 

• ASNEP poskytuje sociální služby ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, osobám se sluchovým postižením po celé ČR a tím předchází sociálnímu 
vyloučení této skupiny, napomáhá její seberealizaci a vyrovnávání příležitostí ve 
slyšící společnosti. 

• ASNEP spolupracuje aktivně s institucemi jako jsou Parlament ČR a jednotlivá 
ministerstva při připomínkování předpisů, které mohou ovlivnit život sluchově 
postižených občanů. 

• Asociace sleduje míru plnění zákonné povinnosti televizních stanic opatřovat pořady 
skrytými titulky, monitoruje kvalitu skrytých titulků. Pořádá školení začínajících 
titulkářů, spolupracuje se zahraničím v této oblasti apod. 

• ASNEP dále zajišťuje osvětu o tlumočení pro neslyšící i veřejnost, zvyšuje kvalitu 
tlumočení, řeší individuální podněty získané od osob se sluchovým postižením, od 
tlumočníků pro neslyšící nebo osob z oblasti sluchově postižených. Soustavně 
spolupracuje s ČT na tvorbě Zpráv v českém znakovém jazyce, řeší odstraňování 
bariér v dopravě - prosazování optické signalizace do vozů MHD i ve veřejných 
objektech. Je vydavatelem měsíčníku GONG pro sluchově postižené (www.gong)       
a zřizovatelem Tlumočnických služeb pro neslyšící (www.asnep.cz/tlumoceni/). 

 

Členské organizace ASNEP 
• Český klub nedoslýchavých "HELP" 
• Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o. s. 
• Česká unie neslyšících 
• Českomoravská jednota neslyšících, občanské sdružení 
• Evropské centrum pantomimy neslyšících, o. s. 
• Federace rodičů a přátel sluchově postižených 
• Klub přátel červenobílé hole, o. s. 
• o. s. LORM - Společnost pro hluchoslepé; 
• PEVNOST - České centrum znakového jazyka, o. s. 
• Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR 
• Trojrozměr – Brněnské centrum českého znakového jazyka, o. s. 
• Bezhran - Hradecké centrum ČZJ 
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Brněnský spolek neslyšících 
 
Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno 
Telefon: 541 212 401 
Fax: 541 211 389 
ooVoo: cdska1 
E-mail: cds.brno@seznam.cz  
Web: www.neslysici-brno.estranky.cz 
Předsedkyně: Zdeňka Winklerová 
 
Poskytované služby 

• Spolek je členskou organizací Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Pořádá ve 
spolupráci se Stacionářem neslyšících kulturní, vzdělávací a poznávací akce, nebo 
sportovní činnost neslyšících. Pod spolkem pracují různé kluby: Klub seniorů, Klub 
turistiky, Karty, Šipky a ruské kuželky. 

• Spolek pořádá vzdělávací zájezdy po českých a moravských krajích, setkání sluchově 
postižených z celé ČR, pravidelná víkendová setkání. 

• Pořádá přednášky z oblasti sociální, zdravotnické, právní, bezpečnosti, protidrogové, 
vzdělávací. 

• Prezentaci a prodej kompenzačních pomůcek. 
• V době konání mezinárodních festivalů pantomimi neslyšících v Brně zajišťuje 

pořadatelskou službu v divadle a společenské večery pro účastníky a veřejnost. 
 
 

Centrum zprostředkování tlumočníků               
pro neslyšící (CZTN) 

 
Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel 

(ASNEP) 
 
Adresa: Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 
Telefon: 776 635 155  
Fax: 251 613 623 
Mobil : 776 701 502 – pouze SMS 
E-mail/MSN:  tlumoceni@gong.cz 
ICQ:   303-026-271  
Web: www.cztn.cz, www.asnep.cz/tlumoceni 
Výkonná ředitelka: Bc. Martina Krokusová, Telefon: 235 521 412, E-mail:asnep@volny.cz 
 
Popis cílové skupiny 

• Jedinci neslyšící, nedoslýchaví, ohluchlí, hluchoslepí a slyšící, kteří s těmito jedinci 
potřebují komunikovat. 
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Poskytované služby 
• Centrum zprostředkovává tlumočení podle požadavků neslyšících, ale i slyšících 

klientů z celé ČR pro všechny účely. Proplácí ovšem pouze individuální tlumočení 
neslyšícím klientům. Není tedy hrazeno tlumočení na kulturních akcích, u soudu, ve 
školním vyučování, při jednání na policii (pokud je klient předvolán). Pro organizace, 
firmy, zařízení, které pořádají pro neslyšící akce, semináře, školení apod., je žádoucí, 
aby v rámci realizace akce byly řešeny i náklady spojené s tlumočením tlumočnickou 
službu bylo možné uhradit. Centrum tlumočníka zprostředkuje, ale automaticky 
nehradí.  

• Tlumočnické služby jsou neslyšícím klientům poskytovány zdarma. 
• Tlumočníci jsou placeni dle aktuálního sazebníku Centra. 
• Pracovní doba: pondělí – pátek od 7 do 17 hodin. 
• Operátor v centru není přítomen o víkendu ani ve státní svátky. 

 
Centrum poskytuje tyto typy tlumočení: 

• tlumočení českého znakového jazyka; 
• tlumočení znakované češtiny; 
• artikulační tlumočení - vizualizaci mluvené češtiny; 
• tlumočení pro hluchoslepé. 
 

Tlumočníka lze objednat těmito způsoby: 
• zasláním SMS na číslo 776 701 502 (číslo pouze pro SMS); 
• telefonický na čísle 776 635 155 (číslo pouze pro hlasové služby); 
• faxem na čísle 251 613 623; 
• zasláním e-mailu nebo MSN na adresu tlumoceni@gong.cz; 
• prostřednictvím ICQ: 303 026 271; 
• elektronickým formulářem na www.asnep.cz/tlumoceni; 
• osobně na adrese Hábova 1571, 155 00 Praha 5. 

 
Jak objednat tlumočníka? 
Při prvním kontaktu s Centrem musí klient uvést: 

• jméno, datum narození, adresa, telefon (fax, SMS), e-mail; 
• přesné místo tlumočení; 
• přesné datum a čas tlumočení; 
• typ tlumočené situace (např. návštěva lékaře, úřad, banka, práce, soud); 
• jméno požadovaného tlumočníka (nepovinně). 
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Českomoravská jednota neslyšících – ČMJN 
 

Adresa: Palackého tř. 120, 612 00, Brno - Královo Pole 
Telefon:  541 245 321 
Fax: 541 245 321 
Psací telefon: 541 238 685 
E-mail: cmjn@cmjn.cz 
Web:  www.cmjn.cz 
Kontaktní osoba: Alena Kratochvílová, Telefon: 541 245 321,  
                               E-mail: alena.kratochvilova@cmjn.cz  
 
Činnost organizace 

• ČMJN je organizace, která zastřešuje organizace, které poskytují služby pro osoby se 
sluchovým postižením. Působí v brněnském, olomouckém, břeclavském, jihlavském, 
plzeňském regionu a efektivně podporuje vzájemnou spolupráci, výměnu informací    
a zkušeností mezi jednotlivými členskými organizacemi. Přispívá k prezentaci jejich 
služeb na veřejnosti. 

 
Členské organizace ČMJN: 
 

Unie neslyšících Brno, o.s. – UNB 
 
Adresa: Palackého tř. 120, 612 00, Brno - Královo Pole 
Telefon/fax:  541 245 321 
Psací telefon: 541 238 685 
Operátor pro neslyšící Telefónica O2: 800 142 142 
E-mail: unb@cmjn.cz 
Web: www.neslysici.net 
Kontaktní osoba: Ivan Pláček, Alena Kratochvílová 
Předseda: Svatopluk Žamboch 

 
Poskytované služby: 

• kurzy znakového jazyka pro veřejnost; 
• školení pro pracovníky sociálních odborů z regionů; 
• školení pro pracovníky v sociálních službách a sociální pracovníky; 
• trvalá výstava kompenzačních a komunikačních pomůcek; 
• informace o komunikačně bezbariérových prostorách; 
• provoz Telekomunikačního centra pro neslyšící; 
• přednášky, semináře; 
• vzdělávací kurzy pro osoby se sluchovým postižením; 
• veřejný přístup k internetu a PC poradna; 
• telekomunikační poradenství pro sluchově postižené; 
• setkávání pro rodiče s dětmi; 
• kulturní, sportovní, pobytové a další akce; 
• tlumočnické služby; 
• poradna a půjčovna kompenzačních a komunikačních pomůcek pro osoby se     

sluchovým postižením; 
• výroba a prodej CD-ROMů s kurzy českého znakového jazyka. 
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Rubriky 
• Novinky, O nás, Aktuality, Projekty, Kurzy, Služby, Programy, Fotogalerie. 
 

Odkazy: 
• www.kurzznakovereci.cz 

- kurz znakového jazyka je určený pro neslyšící i širokou veřejnost; 
- vyučuje neslyšící lektor s bohatými zkušenostmi; 
- prodej CD-ROMů s kurzy českého znakového jazyka. 
 

•   www.neslysici.info 
- zprávy co se děje u nás i ve světě u Neslyšících; 
- rubriky:  Zprávy z Brna, Zprávy z Moravy, Zprávy z ČR, Zprávy ze světa, 

Televize, Video, Znakovaná hudba, Historie, Film. 
 

•    www.neslysici.net/photovisual 
- cílem je motivovat neslyšící k focení, poskytnout inspiraci a chuť učit se novým      

technologiím; 
- focením získat zkušenosti z oblasti zacházení s fotoaparátem a zdokonalování se        

v kompozici; 
- prostřednictvím fotografií neslyšící chtějí přiblížit většinové společnosti jejich     

způsob života, kulturu a jazyk komunity Neslyšících v ČR. 
 

• www.pomuckyproneslysici.cz 
- seznam kompenzačních a komunikačních pomůcek; 
- trvalá výstava a prodej kompenzačních a komunikačních pomůcek. 

 
• www.tkcn.cz 

- V únoru roku 2010 začal v Unii neslyšících Brno, o.s. nový projekt s názvem 
„Minimalizace komunikační bariéry při vstupu neslyšících na trh práce“, tento 
projekt bude trvat dva roky. 

- Projekt nabízí odborné kurzy podnikání pro neslyšící, počítačové kurzy pro 
neslyšící, a provoz ''Telekomunikačního centra neslyšících". V rámci projektu 
minimum neslyšícího podnikatele bylo vytvořeno 6 DVD, která obsahují základní 
informace potřebné k zahájení a výkonu podnikatelské činnosti. 
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Spolek neslyšících Břeclav, o.s. – SNB 
 

Adresa: Lednická 21, 690 06 Břeclav – Charvatská Nová ves 
Telefon: 519 332 251 
Fax: 519 332 251, 519 333 531 
Mobil: 722 719 101 
E-mail: snbreclav@seznam.cz 
Web: www.snbreclav.cz 
Předsedkyně: Jana Kadlčková  

 
Poskytované služby: 

• tlumočnické služby; 
• sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením; 
• kulturní a sportovní akce, počítačový kurz, výtvarné hodiny, slovník cizích slov; 
• poradenská služba o kompenzačních pomůckách; 
• přidružené vyhledávání zaměstnávání pro neslyšící; 
• prodej baterií do sluchadel; 
• zprostředkování oprav sluchadel; 
• kurzy znakového jazyka pro neslyšící i pro veřejnost. 

 
 

Jihlavská unie neslyšících – JUN 
 

Adresa: Polenská 438/2c, 586 01 Jihlava 
Mobil: 773 586 001,  
E-mail: jihlava.un@seznam.cz,  
Web: http://www.jihlava-un.eu,  
Předsedkyně: Miroslava Rytířová 
 

Oblastní unie neslyšících Olomouc – OUN 
 

Adresa: Jungmannova 25, 772 00 Olomouc 
Telefon: 585 225 597 
Fax: 585 207 529 
Mobil:  774 585 225, 777 959 722 
E-mail: ounol@ounol.cz  
Web: www.ounol.cz 
Předseda: Mgr. Ota Panský, E-mail: ota.pansky@ounol.cz 

 

Plzeňská unie neslyšících – PUN 
 

Adresa: Palackého náměstí 3, 301 00 Plzeň 
Telefon: 377 421 124 
Fax: 226 013 818 
E-mail: posta@pun.cz 
Web: www.pun.cz 
Předsedkyně: Jaroslava Říhová, E-mail: jaroslava.rihova@pun.cz 
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Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. 
 
 

Adresa: Ocelářská 35/1354, 190 00 Praha 9 
Telefon: 284 080 296 
Fax: 284 080 298 
SMS: 603 349 104 
E-mail: info@cktzj.com 
Web: www.cktzj.com 
Předsedkyně: Mgr. Naďa Dingová 
 
Činnost organizace 

• Česká komora tlumočníků znakového jazyka, o.s. (dále jen Komora) je profesní 
organizace tlumočníků českého znakového jazyka, mezinárodního znakového 
systému, transliterátorů znakové češtiny, vizualizátorů mluvené češtiny a dále osob, 
které se o tuto problematiku zajímají. Pořádá osvětové, vzdělávací semináře                
a přednášky pro tlumočníky i širokou veřejnost. 

• Tlumočí mnoho odborných přednášek a programů zabývající se problematikou 
neslyšících. 

• Její členové tlumočí kulturní události ze světa slyšících např. koncerty, divadelní 
představení, tlumočení hudby. 

• Její členové působí jako stálí tlumočníci denního studia oboru Čeština v komunikaci 
neslyšících na FF UK v Praze. 

• Členové komory tlumočí televizní pořady, vládní jednání, soudní procesy a jiná 
důležitá úřední jednání. 

• Komora vydává odborné i popularizační tituly o tlumočení a souvisejících oblastech. 
Seznam nabízených tištěných publikací a multimediálních učebních textů na DVD 
najdete na: www.cktzj.com/index.php?page=eshop. 

 
Hlavní cíle Komory 

• Zvyšovat úroveň profesionálního tlumočení znakového jazyka v ČR a přiblížit ji 
úrovni běžné v zemích EU. 

• Tlumočit společenské a kulturní akce s cílem začlenit neslyšící do dění většinové 
společnosti. 

• Vzdělávací činnost v oblasti tlumočení znakového jazyka. 
• Tlumočit při úředních i soudních jednáních, kde by jinak mohlo dojít k poškození 

neslyšících. 
• Hájit zájmy tlumočníků znakového jazyka. 
• Navazovat a udržovat vztahy s organizacemi podobného zaměření na národní                  

i mezinárodní úrovni. 
• Šířit informovanost o tlumočení znakového jazyka a související problematice 

neslyšících. 
• Vytvářet výukové programy využitelné ke vzdělávání neslyšících dětí. 
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Česká unie neslyšících – ČUN 
 
Adresa:  Havlíčkova 1025/4, 110 00 Praha 1 
Telefon/fax: 224 827 152 
E-mail: deafunie@cun.cz  
Web: www.cun.cz 
Statutární zástupce: Ladislav Bojar 
 
Činnost organizace 

• Česká unie neslyšících sdružuje občany se sluchovým postižením, jejich příbuzné, 
přátelé a osoby se zájmem o problematiku sluchového postižení a specifickou kulturu 
neslyšících. Poskytuje neformální prostředí pro plnohodnotnou komunikaci a rozvoj 
v českém znakovém jazyce, znakované češtině a jiných komunikačních systémech. 
Umožňuje společenské a kulturní kontakty. 

• Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
      Zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity, sociální komunikace s klienty, školení, 

kurzy, psychorehabilitační pobyty, poskytovaní informací a pomoci při vyřizování            
a jednání s úřady, institucemi, organizacemi, zdravotnickými a školskými zařízeními. 

• Tlumočnické služby 
      Tlumočení při zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivitách, tlumočení na   

úřadech, institucích, organizacích, zdravotnických a školských zařízeních. 
• Odborné sociální poradenství 
      Zaměřené zejména na prodej a půjčování kompenzačních pomůcek, pomoc při 

vyřizování žádosti o příspěvek na kompenzační pomůcky, pomoc při seznamování se 
s kompenzačními pomůckami a způsobem jejich využití v každodenním životě, 
zprostředkování navazujících služeb. 

 
Oblastní organizace ČUN:  
 

Brno 
 
Adresa: VUT, Údolní 53, 602 00 Brno 
Telefon/fax: 541 146 271 
SMS: 728 043 210 
E-mail:  cunbrno@seznam.cz 
Web: www.cunbrnozj.webnode.cz 
Předseda: Vladimír Válka 
 
Činnost organizace 

• ČUN pomáhá neslyšícím a ohluchlým občanům zajišťovat vzdělávací, pracovní, 
kulturně-společenské, sportovní a další zájmové činnosti. 

• Provoz centra sociálních služeb – kdykoliv potřebují neslyšící pomoci nebo poradit. 
• Přednášková činnost z oblastí zdraví, historie města i regionu, sociální služby aj. 

Přednášky jsou tlumočeny do znakového jazyka. 
• V klubu je možnost posedět a pobesedovat ve znakovém jazyce se svými přáteli                 

a známými, což velmi pozitivně ovlivňuje duševní pohodu neslyšících. 
• Rekondiční pobyty umožňují odpočinek, vzdálit se od každodenních starostí, poznat 

nová místa v přítomnosti přátel a známých. 
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• Další aktivity: plavání, výlety za historickými památkami, bowlingové turnaje. 
• Kurzy znakového jazyka. 

 

Kroměříž 
 
Adresa: Velké náměstí 39, 767 01 Kroměříž 
Telefon: 577 146 959 
Fax: 577 146 959 
E-mail:  cunkm@avonet.cz 
Předseda: Miroslav Handl 
 

Liberec 
 
Adresa: Klášterní 117, 460 05 Liberec 5 
Telefon: 485 107 995 
Fax: 485 107 995 
E-mail: cun.liberec@seznam.cz 
Web: www.liberec.cun.cz 
Předseda: Miloš Hostonský 
 

Ostrava 
 
Adresa: Vítkovická 11, 702 00 Ostrava 2 
Web: www.ostrava.cun.cz 
Předsedkyně: Ilona Bojarová, Fax: 596 115 680, E-mail:  ilona.bojarova@cun-ostrava.org 
 

Praha 
 
Adresa: Dlouhá 37, 110 00 Praha 1 
Telefon: 224 827 152 
Fax: 224 827 111 
SMS: 725 865 823 
E-mail:  praha@cun.cz 
Web: www.praha.cun.cz 
Předseda: František Hlaváček 
 

Zlín 
 
Adresa: Burešov 4886, 760 01 Zlín 
Telefon: 577 210 640 
Fax: 577 210 640 
SMS: 603 514 263 
E-mail: cun.zlin@volny.cz 
Web: www.zlin.cun.cz 
Předseda: Jarmila Holíková  
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Federace rodičů a přátel sluchově          
postižených (FRPSP) 

 
Adresa: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, Hábova 1571/22, 155 00 Praha 5    
               – Stodůlky 
Telefon/fax: 235 517 691 
E-mail: frpsp@frpsp.cz 
Web: www.frpsp.cz 
Výkonná ředitelka: Mgr. Jana Fenclová,  
                                  E-mail: jana.fenclova@frpsp.cz, fenclova.feredace@seznam.cz 
 
Činnost organizace 

• Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. je občanské sdružení rodičů, 
přátel a profesionálů, které vyjadřuje a hájí zájmy sluchově postižených dětí a jejich 
rodičů. Vznikla v roce 1990 z potřeby rodičů sluchově postižených dětí vzájemně si 
pomáhat při výchově svých dětí. Snahou organizace je přispívat k rozvoji péče            
o sluchově postižené děti a pomáhat jim a jejich rodičům překonávat následky 
sluchového postižení. 

 
Popis cílové skupiny 

• Děti se sluchovým postižením, jejich rodiče a přátelé. 
 
Poskytované služby 

• Poskytování komplexních služeb pro rodiny se sluchově postiženými dětmi. 
• Služeb Informačního centra o hluchotě, sociální a psychologické poradny i Střediska 

rané péče mohou využívat lidé z celé České republiky. 
• Vydávání publikací, které se rodičům stávají průvodcem v problematice výchovy        

a vzdělání jejich sluchově postiženého dítěte. 
• Vydávání časopisu Info-Zpravodaj. 
• Pořádání odborných přednášek či seminářů na aktuální témata, zaměřuje se především 

na oblast výchovy a vzdělávání sluchově postižených dětí. 
• Pořádání akcí pro děti. 
• Možnost ubytování v areálu FRPSP. 
• Pobytové akce – FRPSP každoročně pořádá alespoň jednu týdenní pobytovou akci pro 

rodiny malých dětí se sluchovým postižením, zaměřenou na rozvoj komunikace          
a vzájemných vztahů v rodině. V rámci pobytového programu probíhají individuální 
terapie pro děti a přednášky pro rodiče z různých oblastí, týkajících se sluchového 
postižení, jeho rehabilitace a výchovy dítěte se sluchovým postižením. 
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Klub přátel červenobílé hole, o.s. 
 
Adresa: Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8 
Telefon: 284 691 012 
Mobil:  775 164 190 
E-mail:  pacesova.ota@volny.cz 
Web: www.klubpratel.wz.cz 
Kontaktní osoba: Ota Pařezová 
Předseda: Martin Tarčinec 
 
Popis cílové skupiny 

• Osoby s duálním smyslovým postižením zraku a sluchu různého stupně v rámci celé 
ČR (osoby s hluchoslepotou). 

 
Poskytované služby: 

• klubová setkání hluchoslepých, zrakově postižených a osob s kombinovaným 
postižením; 

• bezplatné poradenství a zprostředkování potřebných služeb; 
• organizace a pořádání kulturních, zájmových a vzdělávacích akcí (docházkových, 

pobytových) sloužících občanům s hluchoslepotou a případně jinak těžce zdravotně 
postiženým; 

• jednodenní, víkendové a pobytové akce; 
• organizace a provádění kulturních, vzdělávacích a zájmových akcí sloužících               

k propagaci zájmů osob hluchoslepých a osob s postižením sluchu a zraku; 
• publikační činnost; 
• vydávání občasníku "Paprsek ze tmy“; 
• tlumočnické služby; 
• individuální výtvarné kurzy. 

 
 

Kulturní centrum RUCE 
 

Adresa: Dlouhá 37, 110 00 Praha 1 
E-mail:  kc@ruce.cz 
Web: http://kulturnicentrum.ruce.cz 
Předseda: Bc. Jan Fikejs 
 
Činnost organizace 

• Kulturní centrum RUCE je občanské sdružení, které se snaží propagovat kulturu 
Neslyšících, podporovat vzájemné setkávání, dialog a mezikulturní výměnu 
neslyšících a slyšících občanů. 

• Organizace pořádá pravidelné kulturní a vzdělávací aktivity a realizuje několik 
projektů: 
- Výuka Signwritingu  – Workshopy a kurzy pro výuku písma znakového jazyka – 

znakopisu, tvorba internetového slovníku a pohádek v českém znakovém jazyce. 
- „Pokec v čajovně“  – pravidelné neformální setkávání pro využívání a zlepšování 

komunikace v českém znakovém jazyce. 
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- Vytvořený Skautský slovník – shromáždění skautské terminologie v českém 
znakovém jazyce a její publikace formou slovníku na DVD. 

- Webový portál ruce.cz – provozování informačního internetového portálu o světě  
Neslyšících. 

 
Současné projekty 

• Realizace textových přepisů rozhlasového seriálu Slyšet je snad právo?, který vznikl 
díky spolupráci rádia Classic a ČKTZJ v roce 2008. Seriál volně navazuje na 
předchozí seriál Slyšet je ticho. 

• Druhým současným projektem je přepis pohádky neslyšících autorů “O neslyšícím 
rybáři” do znakopisu (SignWritingu) a překlad pohádky “O třech medvědech”z ASL. 

 
 

o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé 
 
Adresa: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 
Telefon: 257 314 012, 257 325 478 
Fax: 257 325 478 
E-mail:  info@lorm.cz 
Web: www.lorm.cz 
Ředitelka: Mgr. Petra Zimermanová, Mobil:  777 764 191, E-mail:  info@lorm.cz 
 
Činnost organizace 

• Posláním organizace je zajistit odborné sociální služby dospělým hluchoslepým lidem.  
 
Cílem služeb o.s. LORM je pomáhat uživateli: 

• vést samostatný, plnohodnotný a důstojný život ve svém přirozeném prostředí; 
• překonávat komunikační a společenské bariéry v každodenním životě; 
• rozvíjet dovednosti a schopnosti např. v komunikaci, prostorové orientaci, sebeobsluze atd.; 
• rozvíjet tvořivost; 
• zvyšovat sebevědomí a samostatnost. 

 
Poskytované služby: 

• průvodcovství; 
• tlumočení na úřadech a při návštěvě lékaře; 
• výcvik prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí; 
• nácvik sebeobsluhy, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních 

schopností a dovedností; 
• nácvik komunikačních metod pro hluchoslepé (znakový jazyk, taktilní znakový jazyk, 

Braillovo písmo, Lormova abeceda, český jazyk); 
• odborné sociální poradenství; 
• pomoc při výběru a získávání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek; 
• poradenství týkající se úprav prostředí a odstraňování bariér; 
• pracovní rehabilitace; 
• zprostředkování kontaktu a práce s informacemi; 
• klubové akce; 
• edukačně rehabilitační pobyty; 
• vydávání bulletinu Doteky. 
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Pobočky LORM: 
 

Brno 
 
Adresa: Křenová 67, 659 58 Brno 
Mobil: 777 764 192 
E-mail: brno@lorm.cz 
Kontaktní osoba: Zdeňka Jelínková 
 

Hradec Králové 
 
Adresa: Wonkova 1142, 502 00 Hradec Králové 
Mobil: 774 760 328 
E-mail: hradeckralove@lorm.cz 
Kontaktní osoba: Bc. Zuzana Krajáková 
 

Jindřichův Hradec 
 
Adresa: Na Točně 1/V, 377 01 Jindřichův Hradec 
Mobil: 777 764 200 
E-mail: jiznicechy@lorm.cz 
Kontaktní osoba: Bc. Jana Radová 
 

Liberec 
 
Adresa: Zahradní 415/10, 460 01 Liberec 1 
Mobil: 777 764 196 
E-mail: liberec@lorm.cz 
Kontaktní osoba: Naděžda Tomsová 
 

Ostrava 
 
Adresa: Husova 9, 702 00 Ostrava 1 
Mobil: 777 764 195 
E-mail: ostrava@lorm.cz 
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Občanské sdružení LOGO 
 

Adresa: Vsetínská 20, 639 00 Brno 
Telefon: 543 420 677, 543 420 690 
Fax: 543 242 625 
E-mail: oslogo@oslogo.cz 
Web: www.oslogo.cz 
Ředitel: Ing. Tomáš Ostrý 
 
Adresa: Karlovo nám. 14/15, 128 01 Praha 2 
Telefon: 774 191 345, 224 910 408 
E-mail: oslogo.praha@oslogo.cz 
 
Činnost organizace 

• Občanské sdružení LOGO je nestátní nezisková organizace poskytující pomoc            
a podporu dětem i dospělým, kteří trpí závažnými poruchami komunikace, sluchu       
a hybnosti. Podpora a pomoc je poskytována prostřednictvím komplexních sociálních 
služeb a ve spolupráci se Soukromou klinikou LOGO a také zdravotnických služeb. 

• Služby jsou zajišťovány odborníky z oblasti speciální pedagogicky, logopedie, 
sociální práce, psychologie a psychiatrie, neurologie, foniatrie a audiologické sestry, 
která ovládá znakový jazyk.  

• Cílem organizace je jak preventivní činnost, tak intenzivní terapeutická práce              
a poskytování komplexního poradenství. 

• Sdružení se snaží u klientů rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti, aby se mohli 
integrovat do aktivního společenského života, do systému vzdělávání a na trh práce. 
Cílem je umožnit prožít kvalitní život. 

 
Poskytované služby: 

• OS LOGO poskytuje 4 sociální služby: více na stránkách: www.oslogo.cz; 
• odborné sociální poradenství; 
• centrum denních služeb; 
• sociální rehabilitace; 
• raná péče. 

 
Cílovou skupinou služeb rané péče je rodina s dítětem: 

• ohrozeným dědičnou zátěží (rodinná anamnéza - postižení v rodině zejména sluchové 
handicapy, řečové vady, smyslové vady); 

• ohroženým komplikovaným vývojem v období prenatálním a perinatálním                  
a bezprostředně postnatálním (nedonošené děti, narozené z rizikového těhotenství, 
komplikované porody, infekce, záněty apod.); 

• ohroženým patologickým vývojem řeči do sedmi let věku dítěte (u závažných 
postižení - dětská mozková obrna, těžká nedoslýchavost, poruchy autistického 
spektra); 

• z bilingválního prostředí (dnes stále více aktuální); 
• s rozštěpovými vadami; 
• s těžkou poruchou řeči; 
• s poruchou motorických funkcí; 
• s kombinovanými vadami. 
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PANTOMIMA S.I. (P.S.I.) 
 

Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno 
Telefon: 541 212 401 
Fax: 541 211 389 
Mobil:  603 450 739 
E-mail:  ecpn@ecpn.cz 
Web: ecpn.cz 
Vedoucí souboru: Oldřich Bajer 
Umělecký vedoucí: Jindřich Zemánek 
 
Poskytované služby 

• Jedná se o dlouhodobý projekt, který probíhá od roku 1980. Projekt byl původně 
koncipován jako projekt napomáhající integraci sluchově postižených lidí do 
společnosti. Postupem času, změnou společnosti a dosažených výsledků se cíle 
změnily. Projekt je v současnosti orientován na vyrovnávání příležitostí pro sluchově 
postižené občany a jejich prosazení se na umělecké úrovni. V ČR došlo v posledních 
letech  k velkému rozvoji pantomimy neslyšících. Sluchově postižení lidé se stali 
v této oblasti uznávanou komunitou. Pantomima S.I. přijímá nové členy 
prostřednictvím regionálních souborů. 

 
Ústřední soubor pantomimy PANTOMIMA S.I.  

• Soubor byl založen v roce 1981 a v současné době má 16 členů. Zajišťuje vzdělávání 
českým regionálním souborům a poskytuje jim metodickou i odbornou pomoc. Je 
spolupořadatelem národních a mezinárodních přehlídek pantomimy. Udržuje kontakt 
se zahraničím a ve spolupráci se SNN v ČR zprostředkovává českým regionálním 
souborům vystoupení v zahraničí. 

 
Regionální soubory 

• Jsou to samostatné soubory nebo kroužky pantomimy v jednotlivých krajích. Zde 
žádají městské a krajské úřady o finanční dotace na svůj provoz. Soubory a kroužky 
pracují většinou při školách pro sluchově postižené děti, mají vlastní pracovní plán     
a vystoupení v regionech. Soubory a kroužky jsou průměrně 8–10 členné, a vedou je 
zkušení neslyšící vedoucí, kteří jsou členy ústředního souboru PANTOMIMA S.I. 
Soubory jsou v Plzni, Českých Budějovicích, Ostravě, Olomouci a Praze. Kroužky při 
ZŠ jsou pak v Hradci Králové, Praze, Brně. V Brně v Centru denních služeb pro 
neslyšící má sídlo ústřední soubor pantomimy neslyšících PANTOMIMA S.I., tento 
soubor reprezentuje Českou republiku, z pověření Ministerstva kultury ČR, na mnoha 
divadelních a nonverbálních festivalech v ČR i v zahraničí (Japonsko, USA, Norsko, 
Rakousko, Německo, Polsko atd.). Soubor také vystupuje na zahraničních festivalech 
neslyšících. 
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PEVNOST  
– České centrum znakového jazyka, o.s. 

 
Adresa: Záběhlická 1728/75, 110 00 Praha 10 
Mobil: 728 586 857 
E-mail: pevnost@pevnost.com 
Web: www.pevnost.com 
Předseda: Mgr. Petr Vysuček, E-mail:  petr.vysucek@pevnost.com 
 
Činnost organizace 

• Organizace Pevnost – ČCZJ, o.s. byla založena samotnými Neslyšícími a je také 
Neslyšícími organizačně i programově řízena. Posláním organizace je šířit český 
znakový jazyk jako přirozený a plnohodnotný jazyk Neslyšících, podporovat jeho 
rozvoj a také šířit informace o rozvíjející se komunitě Neslyšících, jejich jazyku          
a kultuře. 

 
Toto poslání je naplňováno především 

• Formou kurzů českého znakového jazyka (obecné kurzy, letní intenzivní kurzy, 
individuální kurzy, tematicky zaměřené kurzy, kurzy pro rodiče neslyšících dětí, kurzy 
pro pedagogické pracovníky nebo specializované kurzy pro instituce). 

• Prováděním výzkumu znakového jazyka v České republice a zdokonalováním 
metodiky výuky českého znakového jazyka. 

• Prováděním činností směřujících k obhajobě znakového jazyka, a to zejména v oblasti 
sociální, právní, vzdělávací. 

• Zabezpečení kvality tlumočnických služeb pro uspokojení práva Neslyšících k plnému 
využití znakového jazyka v jejich komunitě formou spolupráce s tlumočnickými 
organizacemi při výuce tlumočníků znakového jazyka. 

• Realizace výchovných, vzdělávacích, poradenských a kulturních aktivit všeho druhu 
ve prospěch Neslyšících, ostatních sluchově postižených, jejich rodičů a přátel. 

 
Kurzy znakového jazyka: 

• kurzy českého znakového jazyka s profesionálními neslyšícími lektory; 
• skupinové kurzy; 
• individuální kurzy; 
• letní intenzivní kurzy; 
• specializované skupinové kurzy (firemní kurzy); 
• kurzy pro rodiče neslyšících dětí; 
• kurzy pro tlumočníky; 
• kurzy pro budoucí lektory českého znakového jazyka. 
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Sdružení neslyšících v Moravském krasu 
 

Adresa: Občanské sdružení Lavina, 9. května č. 3, 678 01 Blansko 
Telefon: 516 413 036 
E-mail:  danajarek@centrum.cz 
Předsedkyně: Danuše Komprsová 

 
Činnost organizace: 

• klubová činnost; 
• sociální a specifické poradenství, pracovně právní poradenství; 
• besedy s právníky, lékaři i dopravní policií; 
• zájezdy na kulturní akce, rekondiční pobyty s kurzy odezírání a znakového jazyka; 
• družstvo kuželkářů v B skupině okresních soutěží; 
• kuželky, šachy, šipky a joker. 

 
 

Sdružení uživatelů kochleárního  
implantátu (SUKI) 

 
Adresa: U Mrázovky 15, 150 00 Praha 5 
E-mail: info@suki.cz 
Web: www.suki.cz 
Předsedkyně: Věra Skopová, Mobil:  606 438 393 
 
Sdružení uživatelů kochleárního implantátu je nezisková organizace založená v roce 1994 
sdružující především rodiče implantovaných dětí, dospělé implantované a odborníky 
zabývající se problematikou kochleárních implantátů. V České republice má v současné době 
kochleární implantát přes 430 dětí a 150 dospělých.  
 
Popis cílové skupiny 

• Uživatelé kochleárního implantátu, rodiče implantovaných dětí, odborníci a další 
zájemci. 

 
Poskytované služby 

• Pravidelná setkání uživatelů kochleárního implantátu a jejich rodin (dvakrát ročně 
vždy na jaře a na podzim se koná víkendové setkání). 

• Organizování rehabilitačních pobytů pro implantované a jejich rodiny (každoročně      
v létě probíhá týdenní rehabilitační pobyt). 

• Možnost poskytnutí dotace od Nadačního fondu Prolomené Ticho na pobyty pro 
sociálně slabší rodiny, které mají zájem účastnit se našich setkání a jejich hmotné 
poměry jim to neumožňují. 

• Přímá výměna zkušeností s využíváním kochleárního implantátu. 
• Předávání informací např. jak vybírat mateřské a základní školy, školy při integraci 

dítěte do běžné školy, novinky z oblasti sociální pomoci, atd. 
• Informování potenciálních uživatelů kochleárního implantátu. 
• Lepší přijetí implantátu dítětem po operaci, dítě uvidí stejný přístroj i u ostatních dětí. 
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• Vyvíjení stálé snahy o zlepšení péče o implantované, informovanost o kochleárních 
implantacích v médiích. 

• Pravidelná setkání se zástupcem firmy Cochlear v České republice, včetně informací   
o jejich novinkách. 

• Přednášky odborníků na téma implantátů během setkání. 
• Poskytnutí kontaktů na odborníky z řad foniatrů, logopedů, techniků a dalších 

specialistů zabývajících se problematikou kochleárních implantátů. 
• Možnost zapojení do řešení problémů sluchově postižených v ČR. 

 
 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých               
(SNN) v ČR 

 
Centrum denních služeb SNN v ČR pro sluchově postižené nabízí tyto služby (případně 
zprostředkování kontaktů): 

• tlumočnické služby pro sluchově postižené; 
• kurzy znakového jazyka pro veřejnost; 
• poradenské centrum pro sluchově postižené; 
• informace o kompenzačních pomůckách; 
• sociálněprávní poradenství; 
• baterie do sluchadel; 
• členství v organizaci nedoslýchavých; 
• členství v Pražském spolku neslyšících; 
• publikační a propagační činnost v rámci SNN v ČR; 
• pomoc při jednání na úřadech; 
• pronájem místností (jídelna, zasedací místnost, sál); 
• individuální přístup ke klientům. 

 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR představil nový projekt Vybavení půjčoven 
pomůckami pro soby se sluchovým postižením. Klienti mají možnost využít služeb 45 
navzájem propojených poboček v 13 krajích celé republiky a vše si na místě vyzkoušet. 
K zapůjčení jsou např. sluchadla, indukční smyčky, komunikátory na podporu poslechu 
sluchadel, FM systémy atd. Adresy jednotlivých půjčoven: www.snncr.cz/index.php?id=46. 
 
SNN v Jihomoravském kraji: 
 

Brno 
 
Adresa: SNN v ČR, Centrum denních služeb pro sluchově postižené, Vodova 35, 612 00 Brno 
Telefon: 541 212 401 
Fax: 541 211 389 
ooVoo: cdska1 
E-mail: cds.brno@seznam.cz  
Web: www.neslysici-brno.estranky.cz 
Ředitelka: Simona Šemberová, Mobil: 777 912 936 – pouze SMS 
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Činnost organizace 
• CDS poskytuje základní sociální poradenství a tlumočnické služby. 
• Pracují zde tlumočníci znakového jazyka, znakované češtiny, vizualizátoři mluvené 
češtiny a sociální pracovníci.  

• Každý uživatel služeb má nárok na konzultace 2x týdně, délka jedné konzultace je 
maximálně 60 minut, nebo dle domluvy. Termín konzultace je vhodný si domluvit se 
sociálním pracovníkem předem. 

• CDS pořádá pro uživatele služeb přednáškovou a vzdělávací činnost a poskytuje 
podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí. 

• CDS zajišťuje kulturní, sportovní a společenské vyžití všem sluchově postiženým bez 
rozdílu věku a sluchového postižení. 

• V rámci sociálně aktivizačních služeb je poskytován kroužek vaření/ručních prací, 
kurz AJ, kurz práce na PC a výuka ČZJ, ZČ a odezírání. 

• Návštěvníci i uživatelé služeb mohou za poplatek využít občerstvení v bufetu. 
• Mezi další aktivity stacionáře patří poskytnutí prostoru organizacím sluchově 

postižených, které zde mají své zázemí: 
- Brněnský spolek neslyšících  
- Sportovní klub neslyšících Brno  
- Pantomima S.I.  
- Evropské centrum pantomimy neslyšících  

 

Hodonín 
 
Adresa: SNN v ČR, Spolek neslyšících, Horní Valy 2, 695 01 Hodonín 
Telefon: 607 735 981 
E-mail: pavelkarlik@seznam.cz 
Web: www.pcsnnhodonin.cz 
Předseda: Pavel Karlík  
Místopředseda: František Ištvánek, mobil: 606 325 520       
 
Poskytované služby: 

• psychorehabilitační pobyty pro sluchově postižené s výukou odezírání, znakového 
jazyka; 

• přednášky, sportovní aktivity – bowling, šipky, karty; 
• zajišťují kompenzační pomůcky, opravy sluchadel. 
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Kyjov 
 
Adresa: ZO SNN v ČR, tř. Komenského 617/20, 697 01 Kyjov 
Telefon/fax: 518 322 449 
Mobil: 723 617 072 
E-mail: zosnn.kyjov@seznam.cz 
Web: www.snn-veselinadmoravou.webnode.cz 
Předsedkyně: Mgr. Zdeňka Seménková  
 
Poskytované služby: 

• poradenství v sociální oblasti sluchově postižených; 
• prodej baterií a příslušenství ke sluchadlům; 
• zajištění oprav sluchadel; 
• pomoc při výběru a instalaci kompenzačních pomůcek; 
• zajištění tlumočnických služeb; 
• klubová, přednášková činnost, psychorehabilitační pobyty, sportovní akce, keramika; 
• kurzy znakového jazyka; 
• internet pro zdravotně postižené zdarma. 

 

Veselí nad Moravou 
 
Adresa: ZO SNN v ČR, Za poštou 110, 698 01 Veselí nad Moravou 
Telefon/fax: 518 322 449 
Mobil: 606 663 004 
E-mail: snn.veseli@tiscali.cz 
Web: www.snn-veselinadmoravou.webnode.cz 
Předsedkyně: Mgr. Zdeňka Seménková  
 
Poskytované služby: 

• základní sociální poradenství a odborné poradenství v oblasti sluchového postižení; 
• nácvik obsluhy sluchadla a kompenzačních pomůcek; 
• nácvik komunikace v rodině; 
• nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi 

– kurzy odezírání, znakového jazyka; 
• zajištění tlumočnických služeb; 
• doprovod k lékaři a na veřejné instituce; 
• víkendové a týdenní psychorehabilitační pobyty, vzdělávací aktivity, přednášky; 
• zprostředkování navazujících služeb – logopedická, foniatrická ambulance, 

psychologické poradenství; 
• informační servis o možnostech získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek; 
• instalace kompenzačních pomůcek; 
• zajištění opravy sluchadel, prodej baterií. 
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Zastávka u Brna 
 
Adresa: SNN v ČR, Specifické poradenství pro sluchově postižené, Babická 139,  
               664 84 Zastávka u Brna 
Telefon: 546 429 323  
E-mail: prochazz@feec.vutbr.cz 
 
 
Další SNN v České republice: 
 

Beroun 
 
Adresa: KO SNN v ČR, Na Pabláně 111, 266 01 Beroun - město 
Telefon: 311 625 025 
Mobil:  603 575 640 
E-mail: radilova.d@gmail.com 
Web: www.snn-beroun.ic.cz 
Předsedkyně: Dagmar Radilová, od 1.1. 2012 Petra Šedivá 
 

Domažlice 
 
Adresa: SNN v ČR, Poradenské centrum, Jindřichova 214, 344 01 Domažlice 
Telefon/fax: 379 722 917 
Mobil:  606 287 769 
E-mail: snn.do@centrum.cz  
Web: www.snndo.cz 
Kontaktní osoba: Martina Příbková 
 

Hradec Králové 
 
Adresa: SNN v ČR, Hradecký spolek neslyšících, ul. Milady Horákové 504, 500 06  
               Hradec Králové 
Telefon/fax: 495 533 138 
SMS: 495 533 138 
Skype: Hradecký spolek neslyšících (hradecky.spolek.neslysicich) 
ICQ:  HSN HK 
E-mail: hsn.hk@seznam.cz 
Web: www.hsnhk.estranky.cz 
Ředitelka: Mgr. Monika Krúpová 
 

Chrudim 
 
Adresa: SNN v ČR, ZO Tichý svět v Chrudimi o.s., U stadionu 725, 537 03 Chrudim 3 
Mobil: 731 781 582, 603 474 635 
E-mail: tichysvet@seznam.cz 
Předsedkyně: Jana Alinčová 
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Jihlava 
 
Adresa: SNN v ČR, Krajská organizace Vysočina, Úprkova 6, 586 01 Jihlava 
Telefon/fax: 567 300 247 
E-mail:  snncr.vysocina@tiscali.cz 
Web: www.snncr-vysocina.cz 
Ředitelka: Jiřina Kocmanová, Mobil:  606 957 295, E-mail:  kocmanova.j@centrum.cz 
Předseda: Oldřich Čenkovic, Mobil: 605 053 758, E-mail: cenkovic.O@seznam.cz 
 

Kroměříž 
 
Adresa: SNN v ČR, Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé v Krom ěříži,  
              Velehradská 625, 767 01 Kroměříž 
Telefon: 573 331 729, 573 365 627 
Mobil:  777 957 085 – jen SMS 
E-mail:  draha.kuncarova@volny.cz 
Web: www.chcislyset.cz 
Předsedkyně: Drahomíra Kunčarová 
 

Most 
 
Adresa: SNN v ČR, Krajská organizace Ústeckého kraje – Most, K. H. Borovského    
               1853, 434 01 Most 
Mobil:  728 261 512 
E-mail:  janicka.nova@centrum.cz 
Kontaktní osoba: Jana Nová 
 

Ostrava 
 
Adresa: SNN v ČR, Ostravský spolek neslyšících, Střelniční 8, 702 00 Ostrava 
Mobil: 777 861 276 jen SMS 
Web: www.ostrava-neslysici.org 
Předseda: Stanislav Vjačka, E-mail:  predseda@ostrava-neslysici.org 
 

Plzeň 
 
Adresa: SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň, Tylova 405/14, 301 00 Plzeň  
Telefon/fax: 377 237 527 
E-mail: spolek@snplzen.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Kristýna Voříšková, E-mail:  voriskova@snplzen.cz 
Předseda: František Šilhánek 
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Praha 
 
Adresa: SNN v ČR, KO SNN v ČR, Karlínské náměstí 12, 186 03 Praha 8 
Web: www.snncr.cz 
Ředitelka: Mgr. Šárka Prokopiusová, Telefon: 224 816 829, Mobil:  721 440 904 – jen SMS,  
                   E-mail:  prokopiusova@snncr.cz 
Prezident: Jaroslav Paur, Mobil:  603 846 204, E-mail:  paur@snncr.cz  
 

Praha 
 
Adresa: SNN v ČR, Centrum denních služeb SNN v ČR, Darwinova 24, 143 00 Praha 12         
Telefon: 224 774 754, 241 774 757 
Fax: 241 774 757 
Mobil: 775 116 304 – jen SMS 
E-mail: stacionarpraha@volny.cz 
Ředitel CDS: Pavel Šturm 
 

Prostějov 
 
Adresa: SNN v ČR, Prostějovský spolek neslyšících, Svatoplukova 15, 796 01 Prostějov 
Telefon: 582 331 806 
E-mail: snncr.pv@volny.cz 
Předseda: Bc. Lukáš Charvát 
 

Přerov 
 
Adresa: SNN v ČR, ZO SNN, Náměstí Svobody 4, 750 02 Přerov 
Telefon: 581 206 925 
E-mail:  vlastakrpcova@seznam.cz 
Předsedkyně: Vlasta Krpcová 
 

Příbram 
 
Adresa: SNN v ČR, ZO SNN v ČR, Žežická 193, 261 01 Příbram  
Telefon: 318 624 375 
Mobil: 603 570 340 
E-mail: snn.pb@volny.cz 
 

Šumperk 
 
Adresa: SNN v ČR, KO SNN, Gen. Svobody 2800/68, 787 01 Šumperk 
Telefon: 583 212 019 
E-mail: szdp.sumperk@centrum.cz 
Předseda: Mojmír Janků 
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Tábor 
 
Adresa: SNN v ČR, Poradenské centrum při SNN Tábor, Kvapilova 2289, 390 03 Tábor 
Telefon/fax: 381 231 122 
Mobil:  723 726 734 
E-mail:  snn_pc.ta@centrum.cz, entlicherova@centrum.cz 
Kontaktní osoba: Ivana Entlicherová 
 

Teplice 
 
Adresa: SNN v ČR, ZO neslyšících, Rovná 277, 415 01 Teplice – Prosetice 
Mobil:  606 539 839, 774 539 830 
E-mail:  neslysiciteplice@seznam.cz 
Předseda: Václav Scholze 
 

Trutnov 
 
Adresa: SNN v ČR, Oblastní organizace, Horská 5/1, 541 01 Trutnov 
Telefon/fax: 499 813 032 
Mobil:  606 449 385 
Skype: 499 813 032 
E-mail: pacesny.m@seznam.cz 
Předseda: Miroslav Pačesný 
 

Uherské Hradiště 
 
Adresa: SNN v ČR, ZO nedoslýchavých, Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště 
Telefon: 572 540 467 
Mobil: 776 163 863 
E-mail: Marta.kovarikova@centrum.cz 
Předsedkyně: Marta Kováříková 
 

Ústí nad Labem 
 
Adresa: SNN v ČR, ZO SNN nedoslýchavých, Novosedlické náměstí č. 1, 400 03 Ústí nad  
               Labem 
Mobil:  606 775 644 
Předsedkyně: Ivana Psotová, E-mail: Psotova.ivani@seznam.cz 
 

Zlín 
 
Adresa: SNN v ČR, ZO nedoslýchavých Zlín, Školní 492, 760 01 Zlín 
Telefon: 577 012 483 
E-mail: vavrusova.v@volny.cz 
Předsedkyně: Vlasta Vavrušová, od 1.1. 2012 Martina Kuldová  
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Středisko rané péče Tamtam 
 
Adresa: Hábova 1571, 155 00 Praha 5 – Stodůlky 
Telefon: 251 510 744 
Fax:  235 517 691 
E-mail:  ranapece@tamtam-praha.cz 
Web: www.tamtam-praha.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Péčová 
 
Pobočka Olomouc: 
 
Adresa: Jungmannova 25, 772 00 Olomouc 
Mobil: 739 642 677 
E-mail:  ranapece@tamtam-olomouc.cz 
Web: www.tamtam-olomouc.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Anna Kučerová, Ph.D., E-mail: akucerova.tamtam@seznam.cz 
 
Činnost organizace 

• Středisko Tamtam je samostatným projektem občanského sdružení Federace rodičů     
a přátel sluchově postižených. Vzniklo roku 2000. Středisko rané péče Tamtam Praha 
je jediným poskytovatelem sociální služby rané péče pro klientské rodiny z Čech. 
Středisko rané péče Tamtam Olomouc poskytuje své služby pro rodiny z moravských 
a slezských krajů. Služby rané péče jsou zajišťovány profesionálními poradci, 
převážně speciálními pedagogy, psychology a sociálními pracovníky. 

 
 
Popis cílové skupiny 

• Rodiny dětí se sluchovým či kombinovaným postižením do sedmi let. 
• Rodiče se sluchovým postižením bez ohledu na to, zda jejich dítě má sluchové 

postižení. 
 
Poskytované služby 

• Základem programu je široká podpora rodiny, vychovávající dítě se sluchovým nebo 
kombinovaným postižením od doby, kdy bylo sluchové postižení diagnostikováno, do 
doby nástupu do výchovně vzdělávacího procesu, případně i déle. 

• Středisko Tamtam poskytuje svým klientům psychologické, pedagogické a sociální 
poradenství a podporuje psychomotorický vývoj dítěte. 

• Služby poskytujeme v domácím prostředí (není nutné dojíždět za odborníky). 
• Základní služby jsou poskytovány formou pravidelných odborných konzultací 

v rodinách v rozmezí 4 – 6 týdnů, a to na území celé republiky. 
• Každá klientská rodina má svého poradce rané péče, na kterého se může i v období 

mezi jednotlivými konzultacemi obracet telefonicky nebo e-mailem. 
• Poradci provázejí děti a jejich rodiny obdobím od počátku terapie až k nástupu do 

předškolního zařízení. 
• Poradci zapůjčují dětem do domácího použití různé vhodné pomůcky a hračky. 
• Pokud má rodina zájem, může dostat kontakt na jinou rodinu, která jí je ochotná 

předat své zkušenosti s dětmi. 
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• Veškeré standardní služby jsou klientům poskytovány zdarma. Středisko klienty 
nevyhledává, první krok musí učinit vždy rodina. Také veškeré další využití služeb je 
pro rodinu dobrovolné. V procesu rané péče je rodina pro odborného poradce 
partnerem.  

• Klienti Střediska rané péče Tamtam, případně další zájemci, se mohou účastnit 
pobytových akcí pro rodiče těch nejmenších dětí, v rámci kterých je rodičům a dětem 
nabídnuta komplexní rehabilitační péče a možnost nácviku některých forem terapie. 
Kapacita pobytů je maximálně 18 rodin, uskutečňují se vždy koncem dubna nebo 
začátkem května. 

 
 

Trojrozměr 
Brněnské centrum českého znakového jazyka, o. s. 

 
Adresa: H. Malířové 14, 638 00 Brno 
Telefon: 733 131 997 
E-mail: trojrozmer@trojrozmer.cz 
Web: www.trojrozmer.cz 
Kontaktní osoba: Jan Andrejsek 
Předsedkyně: Bc. Zuzana Hájková 
Místopředseda: MgA. Robert Milič  
 
Informace o organizaci 

• Občanské sdružení Trojrozměr – brněnské centrum českého znakového jazyka bylo 
založeno v roce 2008 s hlavním posláním šířit povědomí o českém znakovém jazyce 
jako přirozeném plnohodnotném jazyce Neslyšících. Osvětou o jazyce a kultuře 
Neslyšících a vlastním příkladem úspěšně uskutečněných aktivit se snaží bořit 
předsudky ve slyšící společnosti o neslyšících lidech. 

 
Činnost organizace 

• Hlavní činnost organizace je pořádání kurzů českého znakového jazyka, které vedou 
pouze neslyšící lektoři, rodilí mluvčí českého znakového jazyka. Pořádají se týdenní 
intenzivní kurzy nebo pětiměsíční kurzy, konají se v Awi klubu na adrese Vodova 35, 
Brno. Mezi další aktivity patří pořádání přednášek o českém znakovém jazyce              
a kultuře Neslyšících. Realizují projekty na podporu výzkumu a rozvoje českého 
znakového jazyka.  

 
 

TyfloCentrum Brno, o.p.s. 
 

Brno 
 
Adresa: Chaloupkova 3, 612 00 Brno 
Telefon: 515 919 770, 541 240 420 
E-mail: vedeni@centrumpronevidome.cz 
Web: www.centrumpronevidome.cz 
Ředitelka: RNDr. Hana Bubeníčková, Mobil:  774 715 100,  
                   E-mail:  bubenickova@tyflocentrumbrno.cz 
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Poskytované služby: 
• seznámení se sortimentem speciálních kompenzačních pomůcek na bázi PC pro 

hluchoslepé s možnostmi jejich získání (PC pomůcky kompenzující zrakovou vadu 
s ohledem na vadu sluchovou); 

• proškolení v obsluze vybraných pomůcek; 
• sociálně aktivizační služby hluchoslepým; 
• sociálně terapeutická dílna vhodná i pro hluchoslepé. 

 

Břeclav 
 
Adresa: TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Břeclav, Sovadinova 6, 
               690 25 Břeclav 
Telefon: 532 308 076 
E-mail: breclav@centrumpronevidome.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Jiřina Falková, Mobil: 774 715 106,  
                               E-mail: falkova@tyflocentrumbrno.cz 
 

Moravský Krumlov 
 
Adresa: TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Moravský Krumlov, 
              Růžová 39, 672 01 Moravský Krumlov 
E-mail:  m.krumlov@centrumpronevidome.cz 
Kontaktní osoba: Eva Indrová, Mobil:  774 715 109, E-mail:  indrova@tyflocentrumbrno.cz 
 

Vyškov 
 
Adresa: TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Vyškov, Osvobození 56 
               682 01 Vyškov 
E-mail: vyskov@centrumpronevidome.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Konečná, Mobil: 774 715 108,  
                               E-mail: konecna@tyflocentrumbrno.cz 
 

Znojmo 
 
Adresa: TyfloCentrum Brno, o.p.s., regionální pracoviště Znojmo, Masarykovo náměstí   
               446/19, 669 02 Znojmo 
Telefon: 532 307 909 
Mobil: 774 715 109 
E-mail: znojmo@centrumpronevidome.cz 
Kontaktní osoba: Mgr. Klára Vítková, Mobil: 774 715 107,  
                               E-mail: vitkova@tyflocentrumbrno.cz 
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Tyfloservis, o.p.s. 
 
Adresa: Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1 
Web: www.tyfloservis.cz 
Ředitel: PhDr. Josef Cerha, Telefon: 221 462 364, Fax: 221 462 361,  
               E-mail: centrum@tyfloservis.cz 
 
Činnost organizace 

• Tyfloservis, o. p. s. poskytuje terénní a ambulantní služby nevidomým a slabozrakým 
lidem  (včetně osob s kombinovanou zrakovou a jinou vadou, např. hluchoslepým ve 
věku 15 a více let prostřednictvím sítě 13 krajských středisek. 

• Sociální rehabilitace (nácvik základních dovednosti), jednorázové intervence, 
poradenství (úprava prostředí apod.), posuzování úrovně sociálně rehabilitačních 
dovedností u žadatelů o vodící psy. 

 
Konkrétní aktivity: 

• prostorová orientace a samostatný pohyb (nácvik chůze s holí, s průvodcem); 
• sebeobsluha (nácvik vaření, péče o oděvy, osobní hygienu, péče o děti a domácnost); 
• čtení a psaní Braillova bodového písma (včetně psaní na tabulce); 
• nácvik psaní na kancelářském psacím stroji a klávesnici počítače; 
• nácvik vlastnoručního podpisu; 
• výběr a nácvik obsluhy speciálních pomůcek; 
• rehabilitace zraku (užívání zraku v maximální možné míře); 
• nácvik sociálních dovedností (chování v různých společenských situacích a způsob 

kontaktu s lidmi v dopravě, v obchodech apod.); 
• informační servis a zprostředkování dalších služeb; 
• poradenství týkající se úprav prostředí a odstraňování architektonických bariér 

z hlediska potřeb nevidomých a slabozrakých; 
• tyflografika (nácvik samostatného zhotovování reliéfních vyobrazení; 
• speciální komunikační techniky při potížích se zrakem a současně se sluchem 

(Lormova doteková abeceda, prstová abeceda, znakování ruku v ruce a další). 
 
Krajské střediska Tyfloservisu: 
 
 

Brno 
 
Adresa: Kamenomlýnská 124/2, 603 00 Brno 
Telefon/fax: 541 212 810 
E-mail: brno@tyfloservis.cz 
Vedoucí střediska: Ing. Bc. Petr Karásek 
 

České Budějovice 
 
Adresa: Zachariášova 686/6, 370 04 České Budějovice 
Telefon/fax: 387 331 598 
E-mail: c.budejovice@tyfloservis.cz 
Vedoucí střediska: Hana Jiroušková 
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Hradec Králové 
 
Adresa: M. Horákové 549/53, 500 06 Hradec Králové 
Telefon/fax: 495 273 636 
E-mail:  h.kralove@tyfloservis.cz 
Vedoucí střediska: Mgr. Daniela Morávková 
 

Jihlava 
 
Adresa: Benešova 1682/46, 586 01 Jihlava 
Telefon/fax: 567 307 571 
E-mail:  jihalava@tyfloservis.cz 
Vedoucí střediska: Bc. Jana Kuczová 
 

Karlovy Vary 
 
Adresa: Mozartova 444/6, 360 20 Karlovy Vary 
Telefon/fax: 353 236 068 
E-mail:  k.vary@tyfloservis.cz 
Vedoucí střediska: Ladislava Šporová 
 

Liberec 
 
Adresa: Palachova 504/7, 460 01 Liberec 
Telefon/fax: 485 109 990 
E-mail:  liberec@tyfloservis.cz 
Vedoucí střediska: Bc. Jitka Fajmonová 
 

Olomouc 
 
Adresa: I. Pavlova 184A/69, 779 00 Olomouc 
Telefon: 585 428 111 
Fax: 585 415 130 
E-mail: olomouc@tyfloservis.cz 
Vedoucí střediska: Mgr. Darina Horáková 
 

Ostrava 
 
Adresa: Sadová 1577/5, 702 00 Ostrava 
Telefon/Fax: 596 783 227 
Email: ostrava@tyfloservis.cz 
Vedoucí střediska: Mgr. Lucie Skříšovská 
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Pardubice 
 
Adresa: M. Horákové 549/53, 500 06 Hradec Králové 
Telefon/fax: 495 273 636 
E-mail: pardubice@tyfloservis.cz 
Vedoucí střediska: Mgr. Daniela Morávková 
 

Plzeň 
 
Adresa: Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň 
Telefon/fax: 377 423 596 
E-mail: plzen@tyfloservis.cz 
Vedoucí střediska: Bc. Martina Hronková 
 

Praha 
 
Adresa: Krakovská 1695/21, 110 00 Praha  
Telefon: 221 462 362 
Fax: 221 462 361 
E-mail: praha@tyfloservis.cz 
Kontaktní osoby: Olga Buriánková 
 

Ústí nad Labem 
 
Adresa: Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem 
Telefon/Fax: 475 201 777 
E-mail: usti@tyfloservis.cz 
Vedoucí střediska: Mgr. Nikol Aková 
 

Zlín 
 
Adresa: Burešov č.p. 4886, 760 01 Zlín 
Telefon: 577 437 133 
E-mail: zlin@tyfloservis 
Vedoucí střediska: Petr Mach 
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Záblesk – občanské sdružení rodičů                   
a hluchoslepých dětí 

 
Adresa: Záblesk - občanské sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Lubina 338,      
               742 21 Kopřivnice 
Telefon: 724 266 830 
E-mail:  zablesk.deafblind@seznam.cz 
Web: www.zablesk.olomouc.com 
Předsedkyně: Ivana Rečková 
 
Činnost organizace 

• ZÁBLESK je občanské sdružení založené z iniciativy rodičů dětí s hluchoslepotou     
v září 2001. 

• Cílem sdružení je zkvalitňovat péči o děti s kombinovaným postižením zraku a sluchu, 
prosazování práv a potřeb takto postižených dětí a zabezpečení důstojných životních 
podmínek v dospělém věku.  

• Dalším cílem je maximální integrace dětí s hluchoslepotou do společnosti, organizace 
výchovně vzdělávacích akcí, programu a aktivit pro takto postižené děti a jejich 
rodiny. 

 
Popis cílové skupiny 

• Děti s duálním postižením zraku a sluchu, jejich rodiče a přátelé. 
 
Poskytované služby 

• Záblesk při pořádání svých akcí se zaměřuje především na děti s vrozenou 
hluchoslepotou. Snaží se zlepšit jejich, již tak těžký život, v co nejvíce ohledech. 

• Záblesk pravidelně pořádá osvětové akce v podobě konferencí a seminářů, které jsou 
zaměřené na předávání informací mezi rodiči a odborníky, kteří se s hluchoslepotou 
setkávají. 

• Další akcí sdružení je pravidelné setkávání rodin s dětmi s hluchoslepotou. Tato 
setkávání jsou jedna z mála příležitostí, kdy si rodiče mezi sebou mohou vyměnit 
zkušenosti, jak pečovat o své děti a jak jim umožnit co nejpřirozenější prožití dětství. 

• Záblesk se také podílí na vydávání informačních materiálů o hluchoslepotě, její 
propagaci a na dalších projektech. 
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DALŠÍ ORGANIZACE V ČR 
 

 
Automotoklub neslyšících Praha – AMKN Praha: Erbenova 19, 150 06 Praha 5 – Košíře, 
E-mail: amkn.praha@centrum.cz, Web: www.amkn-praha.wz.cz 
 
Bezhran - Hradecké centrum českého znakového jazyka, o.s.: Gayerova kasírna „Fortna“, 
Československé armády 216/41, 500 03 Hradec Králové, E-mail: bezhran@gmail.com,  
Web: www.bezhran.cz 
 
Centrum zprostředkování simultánního přepisu (CZSP ČUN):  
Česká unie neslyšících, Havlíčkova 4, 110 00 Praha 1, Telefon: 608 719 001,  
Email: prepis@cun.cz 
 
CESPO, o.s. centrum služeb pro sluchově postižené: Velká Hradební 619/33, 400 03 
Ústí nad Labem, Telefon: 604 940 791 – pouze SMS, Fax: 416 539 161,  
E-mail: pnovak@cespo.eu  
 
Český klub ohluchlých: Táborské ul. 65, Praha 4, Telefon/fax: 251 566 108,  
E-mail: dvorakovaanica@volny.cz 
 
Český klub ohluchlých o.s.: Janovská 396, 109 00 Praha 10, Fax: 251 566 108,  
E-mail: cko-praha@volny.cz, Web: www.ohluchli.unas.cz 
 
Český svaz neslyšících sportovců: Vejprnická 56, 318 00 Plzeň, Telefon: 377 387 766,  
E-mail: cena-plzen@volny.cz 
 
Český tinnitus klub – klub šelestářů: Hábova 1571, 155 00 Praha, Telefon: 541 212 401, 
Fax: 235 521 411 
 
ELVA HELP o.s.: Palachova 504/7, 460 01  Liberec I-Staré Město, Mobil: 607 725 304,  
E-mail: handicap.help@seznam.cz 
 
HELPES – Centrum výcviku psů pro postižené o.s.: Mikovcova 9/531, 12 00 Praha 2, 
Mobil: 603 769 864, E-mail: info@helpes.cz, Web: www.helppes.cz 
Adresa výcvikového areálu: Plzeňská 290/139, 156 00 Praha 5 – Košíře, Mobil: 603 769 864, 
E-mail: zuzana@helppes.cz 
 
Jablíčko dětem, o.s.: Na Topolce 917/22, 140 00 Praha 4, E-mail: mcjablicko@email.cz, 
Web: http://jablickodetem.wz.cz 
 
Jazykové centrum ULITA: SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Výmolova 169, 150 00 
Praha 5 – Radlice, Telefon: 251 550 405, Fax: 251 555 356, E-mail: ulita@jculita.cz, 
Web: www.jazykove-centrum-ulita.cz 
 
Karlovarský klub neslyšících a hluchoněmých lidí (KKN) Planeta Neslyšících: 
Sokolovská 63, 360 09 Karlovy Vary, Mobil: 608 765 954, E-mail: info.kkn@quick.cz 
 
Klub neslyšících v Semilech: Archivní 570, 513 01 Semily, Fax: 488 577 841,  
SMS: 731 653 008, E-mail: czpsm@volny.cz, Web: www.knsjelen.jex.cz 
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Národní rada osob se zdravotním postižením ČR: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7, 
Telefon: 266 753 421, Fax: 266 753 431, E-mail: nrzp@nrzp.cz, Web: www.nrzp.cz 
 
OKAMŽIK: Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4, E-mail: okamzik@okamzik.cz 
 
Pečky neslyšících, výbor Pečky-CDS-PSN: E-mail: pecky-deaf@seznam.cz,  
Web: www.pecky-deaf.estranky.cz 
 
Pomocné tlapky o.p.s.: Kratochvíla 1073, 332 02 Starý Plzenec, Mobil: 724 007 779, 
724 279 599, E-mail: info@pomocnetlapky.cz, Web: www.pomocnetlapky.cz 
 
Pražský spolek neslyšících: Darwinova 24, 143 00 Praha 4 – Modřany,  
Telefon: 255 713 034, Tel/fax: 241 774 757, Mobil: 722 058 369 – jen SMS, 
E-mail: stacionarpraha@volny.cz, psn_klub@volny.cz, Web: www.cds-psn.eu 
 
Sdružení klubů neslyšícíh dětí a mládeže (SKNEDAM): Holečkova 104/4, 150 00 Praha 5, 
Fax: 257 211 618, Mobil: 604 547 035 – jen SMS, E-mail: sknedam@volny.cz 
 
Sportovní klub Olympia Praha sluchově postižených sportovců: Parmská 359, 
109 00 Praha 10 - Horní Měcholupy, Mobil: 775 977 013, E-mail: sk.olympia@seznam.cz, 
Web: www.sk.olympia.sweb.cz 
 
SNN v ČR, Základní organizace Rakovník: Tyršova 437, 269 01 Rakovník,  
Telefon: 728 720 751, Mobil: 603 310 979, E-mail: snn.rakovnik@seznam.cz, 
Web:www.snnrak.wz.cz 
 
VIA Ob čanské sdružení hluchoslepých: K vodojemu 2389/29, 150 00  Praha-Smíchov, 
Telefon: 251 556 381, E-mail: jajakes@volny.cz  
 
3Dimenze Moravské centrum znakového jazyka: 3Dimenze, o.s. na Záhonech 570,  
686 04 Kunovice, E-mail: 3dimenze@gmail.com, Web: www.3dimenze.net 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Kultura Neslyšících                  
a volný čas 
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A SPORTOVNÍ AKCE 133 
 

* Labyrint Brno, o.s. 
* Sportovní klub neslyšících Brno, o.s. 
* Zumba s Liškou 

 
 

DALŠÍ VOLNOČASOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY  
V ČESKÉ REPUBLICE 134 
 
 
 

OZDRAVNÉ POBYTY, TÝDENNÍ A VÍKENDOVÉ  
POBYTY, TÁBORY 134 
 

* Cestovní kancelář A.Ša 
* Czech Deaf Youth (CDY) 
* Evropské centrum pantomimy neslyšících (ECPN) 
* Letní dětský sportovní tábor 
* Občanské sdružení Naděje Neslyšících 

 
 

DALŠÍ TÁBORY V ČESKÉ REPUBLICE 137 
 

 
 

KULTURA NESLYŠÍCÍCH 138 
 

* AWI film, o.s. 
* Divadlo Neslyším 
* M. T. D. 
* PhotoVisual - Deaf.CZ 
* Televizní klub neslyšících (TKN) 
* Vol5Vis50 
* Zavři uši o.s. 
* Zprávy v českém znakovém jazyce 
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY A SPORTOVNÍ AKCE 
 

 

Labyrint Brno, o.s. 
 

Adresa: Bendlova 26, 613 00 Brno 
Telefon/: 548 524 289 
E-mail: labyrint-brno@volny.cz 
Web: www.labyrintbrno.cz 
Předsedkyně: PhDr. Helena Burianová 
 
Činnost organizace: 

• posláním a hlavní činností sdružení je mimoškolní vzdělávání, psychorehabilitace             
a integrace sluchově postižených (neslyšících) dětí a mládeže; 

• mimoškolní kroužky pro děti z Brna a okolí; 
• multimediální pomůcky – pohádky a příběhy v českém znakovém jazyce na DVD; 
• projekt Multimedia a e-learning ve vzdělávání neslyšících žáků (www.eliska.cz). 

 
 

Sportovní klub neslyšících Brno, o.s. 
 
Adresa: Vodova 35, 612 00  Brno 12 
Telefon: 541 212 401 
E-mail: skn.brno@gmail.com 
Web: www.sknbrno.net 
Předseda: Jiří Bělohlávek, E-mail: j.belohlavek7@gmail.com 
 
Činnost organizace 

• Organizace sportovních akcí jako je: atletika, badminton, volejbal, bowling, fotbal, 
kuželky, lední hokej, lyžování, plavání, stolní tenis, šachy, tenis, volejbal. 

• Pořádání sportovních soutěží v rámci České republiky i mezinárodní turnaje. 
 
 

Zumba s Liškou 
 

Adresa: Zelný trh 14, 602 00 Brno-město 
Mobil: 777 038 936 
E-mail: info@zumbastudio.cz 
Web: www.zumbastudio.cz 
Lektorka: Lenka Liška 
 
Poskytované služby 

• Taneční hodina Zumby je v latinskoamerickém rytmu, kombinuje tance jako je Salsa, 
Cha-cha, Samba a mnoho dalších. Cvičení je zábavné, střídá pomalejší a rychlé tempo.   
Při speciální hodině pro neslyšící se používá hlasitější hudba s přidáním basů, 
jednoduchá choreografie s minimem otoček nebo bez otoček, ukazování změn beze 
slov. Více informací: www.zumbastudio.cz/neslysici. 
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DALŠÍ VOLNOČASOVÉ A SPORTOVNÍ AKTIVITY V ČR: 
 

 
ARPZPD v ČR, o.s.: Karlínské náměstí 12/59, 186 03 Praha 8 – Karlín,  
Telefon: 224 817 438, 224 817 393, E-mail: z.kaprova@arpzpd.cz, Web: www.arpzpd.cz 
  
I.  Pražský sportovní klub neslyšících: Darwinova 24, 143 00 Praha 4 – Modřany,  
Fax: 266 610 682, E-mail: I.pskn.praha@volny.cz, Web: www.ipsknpraha.estranky.cz 
 
Severský filmový klub, o.s.: Jagellonská 6,130 00 Praha 3, Mobil: 602 802 802,  
E-mail: lenka.bazinkova@sfklub.cz, Web: www.sfklub.cz 
 
DEAFCLUB:  Budatínska 25, Bratislava 85105, Slovenská republika,  
E-mail: info@deafclub.eu, Web: www.deafclub.cz 
 
Spreadthesign.com: Střední škola, základni škola a mateřská škola, Štefánikova 549,   
500 11 Hradec Králové, E-mail: cz@spredthesign.com, Web: www.spreadthesign.com/cz 
 

 

OZDRAVNÉ POBYTY, TÝDENNÍ A VÍKENDOVÉ 
POBYTY, TÁBORY 

 
 

Cestovní kancelář A.Ša 
 

Adresa: Pražská ul. 29, 261 01 Příbram 2 
Telefon: 318 639 999, 318 637 744 
Fax: 318 637 744 
Mobil:  603 864 522, 603 864 519 - nonstop 
E-mail:  ckasa@ckasa.cz 
Web: www.ckasa.cz 
Statutární zástupce: Ing. Alena Šálová 
 
Popis cílové skupiny 

• Ozdravné pobyty pro sluchově postižené. 
 
Poskytované služby: 

• zájezdy pro sluchově postižené, v ceně některých zájezdů tlumočník znakového 
jazyka; 

• nabídka letní a zimní rekreace; 
• nabídka dětské rekreace. 
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Czech Deaf Youth (CDY) 
 

Adresa: Dlouhá 37, 110 00 Praha 1 
E-mail: czech.cdy@gmail.com 
Web: www.czechdeafyouth.cz 
Předseda: Mgr. Markéta Spilková 
 
Poskytované služby: 

• cílem organizace je setkávání sluchově postižených dětí, adolescentů a mladých lidí 
do 35 let, poznávání nových kamarádů a přátel; 

• přednášky, výlety,  netradiční soutěže, sportovní aktivity; 
• účast na mezinárodních kempech s cílem získat zkušenosti z jiných zemí; 
• víkendové nebo týdenní pobyty;  
• probíhající projekt „ Česko-Slovenské putování“ pro mládež od 13 do 17 let, projekt 

platí do srpna 2012. 
 
 

Evropské centrum pantomimy                
neslyšících (ECPN) 

 
Adresa: ECPN, Vodova 35, 612 00 Brno 
Telefon: 541 212 401 
Fax: 541 211 389 
E-mail: ecpn@ecpn.cz 
Web: www.ecpn.cz 
Výkonný ředitel: Jindřich Zemánek 
 
Popis cílové skupiny 

• Děti, mládež, dospělí se sluchovým postižením. 
 
Činnost organizace 

• Samostatná, nezávislá, nevládní a nezisková organizace, občanské sdružení s plnou 
právní subjektivitou. Organizace má působnost na celém území České republiky. 

• Organizace sdružuje osoby na základě dobrovolného členství. 
• Organizuje a pomáhá organizovat festivaly, přehlídky, dětské tábory, kurzy znakového 

jazyka a vzdělávací výměnné akce související s integrací zdravotně postižených          
a kulturou a vzděláváním neslyšících. 

• Vytváří podmínky a možnosti pro vzdělávání dětí a mládeže a dospělých zdravotně 
postižených.  

• Zprostředkovává a zastupuje umělce. Organizuje a provádí vydavatelskou činnost. 
• Podává projekty a granty pro naplnění stanovených cílů v rámci České republiky         

i Evropy. K těmto činnostem zprostředkovává, organizuje a školí tlumočníky, sociální 
pracovníky a dobrovolníky. 

• Systematicky přispívá k rozvoji schopností a dovedností sluchově postižených, 
rozšiřuje jejich kulturní obzor.  

• Vydává odbornou literaturu, šíří informace a k tomu používá moderní prostředky 
včetně internetu. 

• Realizuje účinné a osvědčené formy integrace sluchově postižených v rámci Evropy. 
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• Vytváří poradenský servis pro neziskové organizace neslyšících včetně  provádění       
a organizace kurzů. 

• Cíl ECPN: vytvořit celostátní neziskovou organizaci, která by pomáhala řešit hlavně 
kulturní potřeby zdravotně postižených (zejména sluchově) a tím snižovat nepříznivé 
důsledky sluchových vad. Podílet se na odstraňování bariér, zlepšení kvality života 
zdravotně postižených. 

• Organizace navazuje a rozšiřuje mezinárodní spolupráci s organizacemi, které 
pomáhají sluchově postiženým se zaměřením na Evropu. 

 
Letní integrovaný tábor pro sluchově postižené 

• ECPN pravidelně pořádá letní tábory. Tábor je určen dětem se sluchovým postižením 
a jejich slyšícím sourozencům. Oddíly vedou zkušení neslyšící a slyšící znakující 
vedoucí. Tábor je čtrnáctidenní, strava 4x denně, více informací na: www.ecpn.cz. 

 
 

Letní dětský sportovní tábor 
 
 

Adresa: Oblastní unie neslyšících, Jungmannova 25, 772 00 Olomouc 
Fax: 585 207 529 
Mobil:  777 124 036, 773 621 650 
Web: www.ounol.cz 
Hlavní vedoucí: Mgr. Svatava Pánská, E-mail: panska@ftknw.upol.cz 
 
Popis cílové skupiny 

• Pro mladší děti se sluchovým postižením ve věku do 10 let. 
• Pro starší děti se sluchovým postižením od 11 do 17 let (2 skupiny: do 15 a od 15 do 

17 let). 
 

Náplň programu tábora 
• Cyklistika, sportovní hry, turistika, cykloturistika (výlety po okolí), pohybové              

a sportovní hry, soutěže v tábornických znalostech a dovednostech, orientace               
v přírodě, táboráky, koupání v bazénu, výtvarné činnosti – arteterapie, karneval. 

• Zaměření také na obohacení pojmové zásoby, mluvní projev, slušné chování. 
Přihlášku naleznete na stránkách www.ounol.cz. 
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Občanské sdružení Naděje Neslyšících 
 
Adresa: Dunajská 184/11, 625 00 Brno 
Fax: 543 240 837 
E-mail:  nadejeneslysicich@seznam.cz 
Web: www.nadejeneslysicich.wz.cz/letnitabor.html 
Kontaktní osoba: David Wagner, E-mail:  davidwagner@centrum.cz 
 
Popis cílové skupiny 

• Pro všechny neslyšící děti, mládež a dospělé. 
 
Náplň programu tábora: 

• Tábor je veden křesťansky zaměřeným neslyšícím personálem s bohatými 
zkušenostmi s vedením těchto táborů. 

• Program tábora je zaměřen na pěstování fyzického, citového a duchovního rozvoje 
každého neslyšícího člověka. 

• Komunikace na táboře je v českém znakovém jazyce.  
• Účastníci se zde dopoledne seznamují s životem podle křesťanských norem na základě 

poznávání Bible, odpoledne se věnují různým zábavným činnostem: soutěže, sport, 
výtvarný kroužek, hry, zábava.        

 
 

DALŠÍ TÁBORY V ČR: 
 
Fain tábor: Michaela Buřičová, Pod Lipami 70/2514, 130 00 Praha 3, Mobil: 775 333 855, 
E-mail: info@faintabor.cz, Web: www.faintabor.cz 
 
ŠŠŠ Camp: E-mail: deaf.freestyle@gmail.com, Web: www.freestyle.nosound.cz 
 
Občanské sdružení ANTONÍN: U Lučního mlýna 34, 747 05 Opava 5,  
Telefon: 604 875 106, E-mail: info@os-antonin.com, Web: www.os-antonin.com 

 
Charitativní o.s. zdravotně postižených: Strnadova 2393/8, 628 00 Brno – Líšeň,  
Telefon: 539 015 555, Mobil: 608 415 884, E-mail: info@charitativni.cz,  
Web: www.charitativni.cz 
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KULTURA NESLYŠÍCÍCH 
 
 

AWI film, o.s. 
 

Adresa: Awi film, o.s., Charvatská 23a, 612 00 Brno 
E-mail: awifilm@gmail.com 
MSN: awifilm@gmail.com 
Provozovatel: AWI FILM, o. s. 
Manažer, produkce: Kamil Pánský 
 
Popis cílové skupiny 

• Osoby se sluchovým postižením, osoby slyšící. 
 
Činnost organizace 

• Awi film, o.s. je první společností svého druhu v České republice, která produkuje 
hrané filmy vyrobené samotnými neslyšícími. 

• Ideou této společnosti je prostřednictvím filmů přiblížit většinové veřejnosti způsob 
života, kulturu a jazyk komunity Neslyšících v České republice.  

• Hlavním cílem je pobavení komunity neslyšících, poskytnutí možnosti zhlédnout 
filmy hrané v jejich mateřském (přirozeném) jazyce, kterým je český znakový jazyk. 

 
 

Tvorba z produkce Awi film, o.s. 
• Exponát roku 1827 http://www.awifilm.com/film/exponatroku1827/index.html; 
• Čtyřlístek http://www.awifilm.com/film/The_Quartefoil/dvd.html; 
• Awi příběhy http://www.awifilm.com/pribeh/index.html; 
• natáčení reklam http://www.awifilm.com/reklama/index.html; 
• Awi humor http://www.awifilm.com/humor/index.html. 

 
 

Divadlo Neslyším 
 

Adresa: Divadlo Neslyším, Cejl 87, 602 00 Brno 
Telefon: 545 213 284 
Fax: 545 213 284 
Ředitelka: MgA. Monika Kurincová, Mobil:  739 324 782 – pouze SMS,  
                   E-mail:  neslysim@email.cz 
 
Popis cílové skupiny 

• Osoby se sluchovým postižením, osoby slyšící. 
 
Činnost organizace 

• Soubor Divadla Neslyším vznikl pod názvem Vlastní divadlo Neslyšících v listopadu 
roku 1997 z absolventů Janáčkovy akademie múzických umění v Brně v oboru 
Výchovná dramatika pro Neslyšící. 

• Hrají pro děti, mládež i dospělé, slyšící i neslyšící. 
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• Hostují v tuzemských divadlech, hrají ve školách, účinkují na tuzemských festivalech. 
• Účinkují na významných zahraničních festivalech např. v Německu, Rakousku, 

Polsku, Španělsku, Anglii, Turecku, Americe, Belgii, na Slovensku. 
• Svou činností přispívají k rozvoji kulturního života vlastní komunity (účinkování pro 

Oblastní unie Neslyšících, festival Mluvící ruce). 
• Kromě divadelních představení pořádá také workshopy a semináře. 
• V roce 2002 změnilo divadlo svůj název na Divadlo Neslyším. 

 
 

M. T. D. 
Projekt multimediální tvůrčí dílny pro neslyšící 

 
Web: www.mtd.wz.cz 
Vedoucí redakce, scénárista, režisér: Lubomír Žmolík, E-mail: zmolik89@gmail.com 
 
Popis cílové skupiny 

• Projekt je určen neslyšícím, nedoslýchavým i jinak sluchově postiženým žákům           
i studentům všech věkových kategorií dle zájmu a schopností. 

 
Obsahové zaměření činnosti 

• Mladí neslyšící lidé jsou jednou z nejvíce znevýhodněných skupin na volném trhu 
práce. Hluchota je především komunikační handicap, který velice ztěžuje kontakt se 
slyšící většinou. Vada sluchu navíc značně komplikuje vzdělávání, neboť sekundárně 
vede ke ztíženému porozumění psaného textu. 

• Projekt se svým pojetím snaží podporovat rozvoj komunikace neslyšících jak směrem 
k vlastní minoritě a kultuře, tak směrem k slyšící většině. Zároveň si klade za cíl 
rozvoj myšlení, orientaci ve společnosti a následně tak hledání praktických možností 
vlastního budoucího profesního uplatnění. To vše za předpokladu systematické, 
dlouhodobé týmové práce směřující ke společné prezentaci. Slouží také jako 
alternativní program trávení volného času a prevenci negativních jevů dětí a mládeže 
se sluchovou vadou. Umožňuje uvědomění si vlastních hodnot, rozvoj sebevědomí      
a sebehodnocení. Podporuje kreativnost, sebereflexi, kooperaci a dialog. 

• Projekt vychází ze současné koncepce mediální výchovy na úrovni základního 
vzdělávání a z předpokladu, že uplatnění jednotlivce ve společnosti vyžaduje 
schopnost umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z okolního světa. 

 
Rubriky  

• Fotogalerie, Video, Chat, Náš tým. 
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PhotoVisual - Deaf.CZ 
 

Web: www.neslysici.net/photovisual 
E-mail:  photovisualdeaf@seznam.cz 
Webmaster: Lubomír Hykl 
 
Popis cílové skupiny 

• Osoby se sluchovým postižením. 
 
 Zaměření činnosti 

• Cílem je motivovat neslyšící k focení, poskytnout jim inspiraci a chuť učit se novým 
technologiím. 

• Focením získat zkušenosti z oblasti zacházení s fotoaparátem a zdokonalování se        
v kompozici. 

• Prostřednictvím fotografií neslyšící chtějí přiblížit většinové společnosti způsob 
života, kulturu a jazyk komunity Neslyšících v ČR. 

• Členové poroty jsou neslyšící. 
 
Rubriky  

• O nás, Aktuality, Téma, Pravidla soutěže, Výsledky, Fotogalerie, Odkazy a ostatní. 
 

 

Televizní klub neslyšících (TKN) 
 
Adresa: Divácké centrum, Kavčí hory, 140 70 Praha 4 
SMS: 736 531 092 
E-mail:  klub.neslysicich@ceskatelevize.cz 
Web: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096066178-televizni-klub-neslysicich 
Vedoucí dramaturg Skupiny pro multikulturní tvorbu:  Antonín Trš,  
                                                       E-mail:  antonin.trs@ceskatelevize.cz 
Moderátoři: Mgr. Petr Vysuček, Mgr. Radka Nováková, Zlata Kurcová,  
                      RNDr. Josef Brožík 
 
 
Popis cílové skupiny 

• Osoby se sluchovým postižením, osoby slyšící. 
 
Zaměření činnosti 

• TKN měl premiéru v roce 1980, zpočátku byl pořad zaměřen spíše na témata z oblasti 
vzdělávání a výchovy, postupně se měnil na pořad publicisticko – dokumentární. 

• TKN se vysílá na obrazovkách veřejnoprávní televize a má tak velký vliv na smýšlení 
veřejnosti o neslyšících.  

• Umožňuje šířit informace o neslyšících jako o jazykové a kulturní menšině, ale             
i o širší problematice sluchově postižených lidí. 

• TKN je vzdělávacím pořadem pro slyšící, ale hlavně je pořadem pro neslyšící, kteří 

jeho prostřednictvím získávají informace o své komunitě. 
• Důležitou úlohu má v TKN český znakový jazyk, jako jazyk neslyšících, který se tak 

dostává do povědomí slyšící většinové společnosti. 
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Vol5Vis50 
 
E-mail: vol5vis50@seznam.cz 
Skupinu tvoří: Bc. Zuzana Hájková, Bc. Monika Zaoralová, Marie Basovníková 
 
Popis cílové skupiny 

• Osoby neslyšící. 
 
Obsahové zaměření 

• Název skupiny Vol5Vis50 znamená: Vol jako volume je zvuk zesílený na 5, Vis jako 
Visual je vnímání očima zesílené na maximum 50. 

• Feministická skupina Neslyšících, která prezentuje různě umělecké projevy, hlavně 
storytelling. 

• Snaží se diváky pobavit aktuálními tématy ze života Neslyšících, ale i nadčasovými 
tématy jako třeba o těžkém životě s muži. Interpretují samy bez vlivu slyšících. 

• Skupina ve zkratce VolVis vznikla v listopadu 2006. Od té doby má ve svém 
repertoáru několik vystoupení. Vyhrála 2 příběhy v konkurzu Awi příběhy. DVD Awi 
příběhy je možné objednat na: www.awifilm.com/pribeh/index.html. 

 
 

Zavři uši o.s. 
Občanské sdružení na podporu kultury                                        

neslyšících a jejího šíření mezi slyšící majoritu 
 

Adresa: Jabloňová 2725, 438 01 Žatec 
Mobil: 777 070 900 
E-mail:  info@zavriusi.eu 
Web: www.zavriusi.eu 
Předsedkyně: Mgr. Milena Čámková, E-mail: milena.camkova@zavriusi.eu 
 
Popis cílové skupiny 

• Osoby se sluchovým postižením, osoby slyšící. 
 
Činnost organizace: 

• vernisáže neslyšících fotografů; 
• freestylové campy pro neslyšící a jejich přátelé; 
• módní přehlídky neslyšících a slyšících modelek; 
• sportovní a společenské akce neslyšících. 
 

Nabízené služby: 
• zhotovení fotografií dle individuálních přání; 
• zdokumentování různých akcí (svatby, vernisáže, konference, semináře); 
• zhotovení dokumentárních, portrétových i ateliérových fotografií; 
• možnost zakoupení fotografií, které sdružení vystavuje na svých vernisážích;  
• tyto fotografie nabízí i na zápalkách a přívěscích. 
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Zprávy v českém znakovém jazyce 
Zpravodajský televizní pořad pro neslyšící diváky 

 
 

Adresa: Česká televize, Redakce zpravodajství Kavčí hory, 140 70 Praha 4 
Web: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097176961-zpravy-ve-znakovem-jazyce 
E-mail:  zpravy.neslysici@ceskatelevize.cz 
Editoři:  Mgr. Petr Vysuček, Mgr. Radka Nováková, Mgr. Markéta Spilková 
 
Popis cílové skupiny 

• Neslyšící i slyšící diváci. 
 
Obsahové zaměření 

• Zpravodajský televizní pořad pro neslyšící diváky prosadila Asociace neslyšících, 
nedoslýchavých a jejich přátel po předchozích jednáních s Českou televizí v roce 
2000. Osm let sdělovaly tehdy Zprávy ve znakové řeči neslyšícím divákům novinky             
z domácí i zahraniční politiky a později i ze sportu.  

• Od září 2008 dochází ke změně názvu „Zprávy v českém znakovém jazyce“, struktuře 
zpráv, délka byla navýšena z 5 minut na 10 minut a editoři zpráv jsou sami neslyšící. 

• Ve zpravodajské relaci pro občany se sluchovým postižením je souhrn nejdůležitějších 
událostí uplynulých hodin doma i v zahraničí. 

• Na tvorbě zpráv se můžete sami podílet – v každých Zprávách by měly být alespoň 2 
zprávy ze světa Neslyšících. Všechny novinky událostí u nás nebo ze světa je možné 
zasílat na e-mailovou adresu: zpravy.neslysici@ceskatelevize.cz. Mohou to být 
sportovní závody, festivaly, přednášky nebo různé zajímavosti týkající se neslyšících 
apod. 

 
Každá zpráva od Vás musí mít: 

1. název akce; 
2. kdo? (organizátor jako organizace nebo osoba); 
3. kdy? (přesné datum, kdy se akce koná nebo bude konat); 
4. kde? (přesná adresa, místo, kde se akce pořádá); 
5. co?/O čem akce je? (př. zajímavosti, které se odehrály na akci, cíl akce, výjimečné 
    úspěchy spojené s akcí, výročí); 
6. kolik? (př. výsledky ve sportovním utkání, počty účastníků akce); 
7. zaslat FOTO (ve formátu. JPEG); 

8. pokud možno - odkaz na webové stránky organizátorů. 
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9. Telefonické a krizové linky 
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KRIZOVÁ LINKA V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 145 
 

* Blansko 
* Brno 
* Hodonín 
* Znojmo 

 
 

TELEFONICKÉ A KRIZOVÉ LINKY 145 
 

* Tísňová linka pro neslyšící Brno 
* Telekomunikační centrum neslyšících (TKCN) 
* SMS linka první pomoci pro neslyšící 
* Tísňová linka policie ČR nebo hasiči 
* T-Mobile partnerem tísňové linky pro neslyšící 
* Telefonická krizová linka pro zdravotně postižené děti a mládež 
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KRIZOVÁ LINKA V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 
 

Blansko 
 
Charitní linka d ůvěry  – Telefon: 516 410 668 
Bezplatná linka – Telefon: 800 100 108 
 

Brno 
 
Linka naděje – Telefon: 547 212 233 
Krizová linka Spondea – Telefon: 541 235 511 
Modrá linka  – Telefon: 549 241 010, Mobil: 608 902 410 
 

Hodonín 
 
Linka důvěry  – Telefon: 518 341 111 
 

Znojmo 
 
Linka naděje – Telefon: 515 220 202 
 

 

TELEFONICKÉ A KRIZOVÉ LINKY 
 

 

Tísňová linka pro neslyšící Brno 
 

SMS: 724 002 156 
Fax: 156 

 
Městská policie Brno hledá způsoby, jak oslovit všechny občany svého města, jak jim poradit, 
jak je upozornit a jak je varovat. S pomocí tísňové linky pro neslyšící je městská policie 
připravena reagovat i na jejich stížnosti a žádosti o pomoc. 
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Telekomunikační centrum neslyšících (TKCN) 
 
Adresa: Unie neslyšících Brno, o.s., Palackého třída 781/120; 612 00 Brno – Královo Pole 
Telefon: 541 245 321 
E-mail:  alena.kratochvilova@cmjn.cz  
Web: www.tkcn.cz 
Kontaktní osoba: Alena Kratochvílová 
 

• TKCN je veřejná služba poskytována uživatelům telefonní, mobilní (GSM)                 
a internetové sítě na území ČR. Primárně je určena pro komunikaci osob se 
sluchovým  postižením nebo vadou řeči. 

• Po dobu pilotního a ověřovacího provozu od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2012 je služba TKCN 
provozována bezplatně. Od 1. 2. 2012 bude zpoplatněna podle sazebníku, který bude      
k dispozici na www.tkcn.cz. 

 
Telekomunikační centrum neslyšících poskytuje služby: 

• přepis mluveného slova; 
• převod psaného textu do mluvené podoby; 
• asistenční služba; 
• on-line tlumočení do znakového jazyka. 

 
Provozní doba služby je Po-Pá od 7.30 - 20.00  
Kontakty: 
Sms: 776 888 120 
Fax: 545 213 349 
E- mail: relay@tkcn.cz  
Psací telefon: 541 420 002  
Hlasová komunikace: 541 420 003 
 

 

SMS linka první pomoci pro neslyšící 
 

Číslo linky první pomoci: +420 724 333 155 
 
Linka má působnost 24 hodin denně a lze ji využít na celém území České republiky pro 
přivolání pomoci (na záchranku, policii a hasiče). 
 
SMS zprávu je třeba odeslat na číslo +420 724 333 155 a do zprávy uvést, co se stalo (úraz, 
požár apod.), své jméno a celou adresu. 

 
Příklad zprávy: 
 
SPATNE SE MI DYCHA EVROPSKA 123/45  PRAHA 6 2.PATRO NOVAK 
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Tísňová linka policie ČR nebo hasiči 
 

Číslo linky první pomoci +420 603 111 158 
 

• Původně pražský projekt přerostl záhy v projekt celorepublikový. Na tuto tísňovou 
linku se mohou obrátit také neslyšící z celé České republiky. Pražští policisté přijaté 
SMS obratem předají svým kolegům v krajích. Časová prodleva se pohybuje řádově    
v několika minutách či vteřinách. 

• Tato tísňová linka dává také prostor pro neslyšící zahraniční návštěvníky Prahy ale       
i dalších míst v ČR, aby touto cestou mohli požádat o pomoc příslušníky 
bezpečnostních složek.  

• SMS zprávu je třeba odeslat na číslo +420 603 111 158 a do zprávy uvést, co se stalo 
(úraz, požár apod.), své jméno a celou adresu. Policisté odpovědí na Váš mobilní 
telefon a pošlou na místo nejbližší hlídku. 

 
Příklad zprávy: VYKRADENY BYT PRAHA 6 EVROPSKA 123 NOVAK 
 
 

T-Mobile partnerem tísňové linky pro neslyšící 
 

SMS: 603 111 158 
 

• Společnost T-Mobile je partnerem projektu Linka tísňového volání pro neslyšící. 
Hlavním cílem je zlepšit komunikaci mezi neslyšícími a Policií ČR. Sluchově             
a hlasově postižení z celé ČR mohou s policií komunikovat prostřednictvím SMS 
zpráv. Pražští policisté přijaté zprávy předají policii v konkrétním kraji. 

• Do SMS je potřeba napsat jméno, adresu, čas, popis situace. 
 
 

Telefonní spojení prostřednictvím operátora O2 
 
 

Pro slyšící zákazníky: 800 142 142 
Pro zákazníky vlastnící psací telefon: 800 143 143 
Číslo pro komunikaci faxem: 800 147 147 
Číslo pro komunikaci e-mailem: neslysici@o2.com 
Číslo pro komunikaci pomocí SMS: 722 147 147 

 
• Telefónica O2 Czech Republic, a. s. nabízí operátorskou službu pro neslyšící, a to 24 

hodin denně. Od 1. 2. 2010 je služba poskytována zdarma pro zákazníky všech sítí, 
zaplatí pouze za odeslanou SMS zprávu podle vlastního tarifu.  

• Způsob zprostředkování hovoru je jednoduchý. Vyberte číslo linky (je rozdílné pro 
telefon a mobil, fax a psací telefon), zkontaktujte operátora (zatelefonujete, pošlete fax 
nebo SMS zprávu) a zadejte operátorovi telefonní číslo a zprávu pro účastníka, 
kterého chcete kontaktovat operátor se s ním spojí a zprávu mu předá.  
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Telefonická krizová linka pro zdravotně              
postižené děti a mládež 

 
Email: tki@prosaz.cz 
Web: www.prosaz.cz/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=25&Itemid= 
          46 
ICQ: 618366675 
Skype: krizovalinkaprosaz 
Facebook: krizova linka Prosaz 
Placená telefonická linka: 235 513 111, pracovní dny od 8:00 do 17:00 hodin 
Provozovatel: Prosaz, společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením 
 

• Občanské sdružení PROSAZ otevřelo od 1. listopadu 2007 telefonickou krizovou 
linku doplněnou o další odborné služby zdravotně postiženým dětem, mladistvým        
a jejich nejbližším. 

• Na lince působí odborně vyškolení konzultanti, kteří spolupracují s externími 
odborníky pro jednotlivá témata (psycholog, speciální pedagog, právník, lékař              
a terénní sociální pracovník).  

• Linka zprostředkovává klientům komplexní péči, umožňuje odborně a aktuálně 
konzultovat problémy související s postižením, kompenzačními pomůckami, řešit 
náhlé krizové situace a využít poradenskou pomoc v životních situacích, které klienti 
přechodně nemají možnost řešit vlastními silami.  

• Linka je určena též klientům, kteří z důvodu absence sociálních kontaktů jsou 
osamoceni. 

 
Poskytované služby 

• Telefonickou krizovou pomoc - linka telefonické krizové pomoci  (TKP) spočívá     
v jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu klienta s odborně 
vyškoleným konzultantem - působnost v rámci celé ČR. 

• Odbornou konzultaci - poradenství a pomoc při obstarávání sociální, právní, 
pedagogické, zdravotní a psychologické pomoci - konzultace v oblasti vzdělávání, 
pracovního uplatnění v celé ČR. 

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních 
záležitostí - pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

• Navazující služby - možnost zprostředkování dalších sociálních služeb a ostatních 
aktivit sdružení - asistenční služba, chráněná pracovní dílna, rehabilitační a rekondiční 
pobyty, dětské tábory, kulturní a společenské akce, sportovní aktivity vhodné i pro 
velmi těžce postižené jedince. 

 


